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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1033 /SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 26 tháng 5 năm 2021

V/v tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho
kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào
lớp 10 chuyên năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 597/UBNDKGVX ngày 21/5/2021 về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại
Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021 của Văn phòng Chính phủ và một
số công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021 của Văn phòng
Chính phủ. Rà soát lại các công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục kịp thời các
tồn tại, yếu kém, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch phù hợp và có
tính khả thi đối với từng cơ quan đơn vị. Bình tĩnh, chủ động, tích cực thực hiện
tốt nhất các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch theo thẩm quyền được giao.
Kiên trì và cương quyết thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa thực
hiện hoàn thành mục tiêu năm học 2020-2021, tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10
chuyên và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 an toàn.
2. Các trường THCS, THPT là địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp
10 chuyên và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 phải tổng vệ sinh trường lớp;
chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật tư phòng dịch Covid-19, như máy đo thân nhiệt, dung
dịch sát khuẩn, khẩu trang, hệ thống nước rửa tay hợp vệ sinh. Cán bộ, giáo viên
các trường THCS và THPT, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục
thường xuyên được điều động làm nhiệm vụ thi không nên đi đến các vùng có
dịch bệnh đã được ngành y tế công bố; thời gian từ ngày 25/5/2021 đến khi hoàn
thành nhiệm vụ trong kỳ thi.
3. Các đơn vị, trường học phải tuyên truyền, khuyến cáo cán bộ, giáo viên,
học sinh và phụ huynh không đi, đến các vùng đang có dịch Covid-19 đã được Bộ
Y tế công bố ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Học sinh khối lớp 9 tham gia kỳ
thi vào lớp 10 chuyên và tất cả học sinh lớp 12 không nên đi khỏi địa phương,
trong thời gian từ ngày 25/5/2021 đến khi hoàn thành tham dự kỳ thi. Các học sinh
cần giữ gìn an toàn tuyệt đối cho bản thân, gia đình để đảm bảo tham gia và đạt kết
quả cao trong kỳ thi sắp tới.

2

4. Khi có nguy cơ phát sinh trường hợp F0, F1, F2, F3 của đơn vị phải báo
cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương, Sở Giáo
dục và Đào tạo để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho đơn vị,
trường học.
Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các phòng CMNV Sở (thực hiện);
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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