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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp                    

trung học phổ thông năm 2021  

   

Ngày 30/6/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

(THPT) năm 2021 (Ban Chỉ đao cấp tỉnh) đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Kỳ thi). Tham dự buổi làm việc có các Phó 

Trưởng Ban, thư ký, thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là Lãnh đạo các Sở, 

ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; Văn phòng 

UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp huyện năm 2021 của 

huyện Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn.  

Sau khi kiểm tra thực tế các Điểm thi Trường THPT Lộc Bình, Trường 

THPT Việt Bắc, Trường THPT Hoàng Văn Thụ; nghe Ban Chỉ đạo huyện Lộc 

Bình, thành phố Lạng Sơn báo cáo tình hình chuẩn bị Kỳ thi trên địa bàn, ý kiến 

của các thành phần tham dự buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kết luận như sau:  

1. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đánh giá cao Ban Chỉ đạo cấp huyện kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021, các trường THPT trên địa bàn huyện Lộc Bình và 

thành phố Lạng Sơn đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản triển khai thực hiện; tích 

cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ thi theo đúng quy định, 

hướng dẫn của cấp trên.  

2. Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra thành công, yêu cầu Ban 

Chỉ đạo Kỳ thi của huyện Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, chỉ 

đạo toàn diện công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi, bảo đảm nghiêm túc, công 

bằng, khách quan, tuyệt đối an toàn và đúng quy chế; trong đó tập trung chỉ đạo, 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:  

a) Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, 

kỹ lưỡng các văn bản chỉ đạo Kỳ thi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành 

Y tế; các văn bản của Ban Chỉ đạo Kỳ thi huyện, thành phố.   

b) Triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi: 

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi: rà 

soát, nắm chắc tình hình, phân loại học sinh, thí sinh. Tổ chức xét nghiệm nhanh 

SAR-CoV-2 cho toàn bộ thí sinh và cán bộ, giáo viên tham gia Kỳ thi từ ngày 



2 

 

01 - 03/7/2021. Thực hiện hợp đồng thuê xe trọn gói đưa, đón cán bộ, giáo viên 

làm công tác thi (ở các điểm thi cần đưa, đón), lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 

đối với lái xe và tuyên truyền các lái xe không hợp đồng, đưa đón các khách 

khác, hạn chế di chuyển, tiếp xúc trong thời gian thực hiện hợp đồng đưa, đón 

cán bộ, giáo viên làm công tác thi. Có biện pháp phân luồng tại khu vực công 

trường tổ chức thi để kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn, phát khẩu trang mới cho 

thí sinh khi đến địa điểm thi. Thưc̣ hiêṇ phun tiêu độc khử trùng (các điểm thi, 

nơi ăn nghỉ của giáo viên, cán bộ coi thi),… Đối với các thí sinh có yếu tố dịch 

tễ liên quan đến COVID-19, Ban Chỉ đạo huyện, thành phố, các điểm thi phối 

hợp để xem xét việc dự thi của thí sinh bảo đảm theo quy định, trên cơ sở có đơn 

đề nghị của thí sinh và cam kết, đồng thuận của thí sinh và phụ huynh học sinh.  

- Phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn: nắm 

vững diễn biến tình hình trong Nhân dân, tuyên truyền các cửa hàng photo, các 

hộ dân cạnh khu vực điểm thi phối hợp, ký cam kết để không tiếp tay cho các 

hành vi gian lận trong Kỳ thi. Có các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác 

an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường, khu vực thi tại các điểm 

thi, khu vực ăn, nghỉ của cán bộ, giáo viên làm thi, tuyệt đối không được để lộ 

lọt đề thi. Ban Chỉ đạo Kỳ thi huyện, thành phố quán triệt giáo viên coi thi hạn 

chế tối đa việc di chuyển, tiếp xúc ngoài nhiệm vụ trong thời gian tổ chức Kỳ thi 

để bảo đảm công tác an toàn về an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19. 

- Rà soát xây dựng các phương án, kế hoạch đề phòng hỏa hoạn, thiên tai, 

mất điện có thể xảy ra trong thời gian diễn ra Kỳ thi. 

- Rà soát cơ sở vật chất các điểm thi, bảo đảm nơi ăn, nghỉ của thí sinh, 

giáo viên, cán bộ coi thi trong thời gian diễn ra Kỳ thi; chú ý bố trí các phòng thi 

dư ̣phòng, điểm thi dư ̣phòng phù hợp trong điều kiêṇ dic̣h bêṇh. Đặc biệt quan 

tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo huyện, thành phố phải 

chỉ đạo kiểm tra nguồn gốc thức ăn, lưu mẫu, khâu chế biến… bảo đảm chất 

lượng bữa ăn. Tổ chức ăn theo hình thức suất ăn cá nhân, bố trí chỗ ngồi cho các 

thành viên đủ khoảng cách an toàn. Nếu đặt suất ăn từ bên ngoài phải có hợp 

đồng bảo đảm an toàn thực phẩm. 

c) Tập trung nâng cao chất lượng Kỳ thi: 

- Tiếp tục hoàn thành việc tổ chức ôn thi cho học sinh trong thời gian từ 

nay đến ngày tổ chức Kỳ thi. Tăng cường ôn thi trực tiếp, chú trọng hướng dẫn 

học sinh kỹ năng, phương pháp làm bài thi; quan tâm hơn đối với những học 

sinh có kết quả thi thử vừa qua đaṭ điểm thấp. 

- Tiếp tục rà soát, tập huấn kỹ lưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo 

viên làm công tác thi để nắm vững quy chế, chú trọng những điểm mới trong 

quy chế, quy định về bảo mật, xử lý tình huống trong quá trình tổ chức Kỳ thi. 

- Rà soát, có biện pháp quản lý học sinh để ôn tập và tham dự Kỳ thi. Phổ 

biến kỹ lưỡng quy chế thi, trong đó đặc biệt lưu ý nhắc nhở thí sinh không mang 

điện thoại vào phòng thi. 
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d) Thực hiện tốt hoạt động tiếp sức mùa thi cho thí sinh, tăng cường 

tuyên truyền, huy động sự tham gia chung tay góp sức của các tổ chức đoàn 

thể, các nhà hảo tâm, tạo tâm lý tốt cho thí sinh dự thi, không để thí sinh nào 

phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. 

3.Về các kiến nghị, đề xuất:  

- Đối với các kiến nghị, đề xuất: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các sở, ngành liên 

quan đã trả lời trực tiếp, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ đôṇg tổ chức 

thưc̣ hiêṇ. 

- Đối với một số hộ là giáo viên, nhân viên hiện đang cư trú tại khu tập 

thể trong khuôn viên Trường THPT Hoàng Văn Thụ: nhà trường vận động các 

hộ trên không ở khu tập thể trong thời gian tổ chức thi, trường hợp vẫn ở lại thì 

phải có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn phù hợp để Kỳ thi được diễn ra an 

toàn, đúng quy định. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: GDĐT, YT, TC, 

  CA tỉnh, TTra tỉnh; 

- UBND huyện Lộc Bình, thành phố; 

- Các Trường THPT: Lộc Bình,  

  Việt Bắc, Hoàng Văn Thụ; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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