
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:              /SGDĐT-GDTrH 

V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

phục vụ Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2021-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng Giáo dục và Đào;  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

 

 Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh về việc Phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kỳ thi);  

 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về triển khai các biện pháp, phòng chống dịch Covid-19; 

 Nhằm đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch, bệnh có thể xảy ra trong Kỳ thi, 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội 

dung sau: 

 1. Đối với 32 điểm thi  

 - Thực hiện việc vệ sinh, lau chùi bàn ghế, lau chùi phòng học được lựa chọn 

làm phòng thi trước mỗi buổi thi và sau khi buổi thi kết thúc. 

 - Chủ động liên hệ với trung tâm Y tế cấp huyện để bố trí đủ đội ngũ nhân viên 

y tế phục vụ Kỳ thi (đảm bảo đủ nhân lực để thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt của 

thí sinh và giám thị coi thi đầu mỗi buổi thi, sơ cấp cứu trong quá trình diễn ra các 

môn thi…) và phun hóa chất xử lý môi trường hoàn thành trước thời gian Kỳ thi diễn 

ra. 

 - Bổ sung cơ sở vật chất phục vù kỳ thi như chậu rửa tay, xà phòng hoặc dung 

dịch, nước rửa tay diệt khuẩn, cốc uống nước (nên dùng loại sử dụng 01 lần để tránh 

việc nhiều thí sinh sử dụng chung 01 cốc uống nước), khẩu trang y tế để dự phòng. 

 Lưu ý: đối với các phòng học khác (chưa sử dụng làm phòng thi) cần thực hiện 

dọn dẹp vệ sinh, lau chùi bàn ghế, chuẩn bị cơ sở vật chất để làm phòng thi dự phòng, 

trong trường hợp cần thiết khi thực hiện dãn cách sẽ sử dụng làm phòng thi.  

 2. Đối với đơn vị được lựa chọn là địa điểm chấm thi  

 - Thực hiện việc lau chùi bàn ghế, vệ sinh phòng học trước và sau mỗi buổi 

chấm thi. Chuẩn bị đầy đủ phòng chấm thi và các phòng chấm thi dự phòng cho 

trường hợp cần thiết. 

 - Liên hệ với trung tâm Y tế cấp huyện để bố trí đủ đội ngũ nhân viên y tế thực 

hiện việc kiểm tra thân nhiệt cho giám khảo trước mỗi buổi chấm thi. 



 - Bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho việc chấm thi như chậu rửa tay, nước rửa 

tay hoặc xà phòng, dung dịch rửa tay diệt khuẩn; cốc uống nước cho giám khảo (nên 

dùng loại sử dụng 01 lần để tránh việc dụng chung 01 cốc uống nước), khẩu trang y 

tế để dự phòng. 

 3. Đối với các đơn vị trực thuộc 

 Cử giáo viên tham gia coi thi, chấm thi đúng theo quy định và đủ theo số 

lượng được Sở đề xuất, đảm bảo số lượng giáo viên dự phòng trong trường hợp cần 

thiết. Quán triệt đến đội giáo viên tham gia coi thi, chấm thi thực hiện nghiêm các 

quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 4. Đối với các phòng GDĐT 

 - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn giáo viên, học sinh và phụ huynh học 

sinh tham gia Kỳ thi tự thực hiện một số biện pháp nhằm phòng, chống một số dịch 

bệnh có thể xẩy ra như: tự trang bị đồ dùng cá nhân (cốc hoặc bình đựng nước uống, 

khăn tay, khẩu trang, nước rửa tay…); thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt hằng ngày 

đặc biệt là trong thời gian diễn ra Kỳ thi, kịp thời báo cáo với chính quyền địa 

phương hoặc cơ quan y tế gần nhất, lãnh đạo, giáo viên nhà trường nêu thấy xuất hiện 

các biểu hiện của dịch bệnh Covid-19. 

 - Phòng GDĐT thành phố Đồng Xoài chỉ đạo các trường THCS được lựa chọn 

làm điểm coi thi, điểm chấm thi thực hiện nghiêm các nội dung trên. 

 - Thực hiện thông kê thí sinh thuộc đối tượng F1, F2 đang phải thực hiện cách 

ly theo quy định và gửi về Sở GDĐT trước ngày 30/5/2021 (qua địa chỉ email: 

trunghoc@binhphuoc.edu.vn).  

 - Thông báo đến phụ huynh học sinh các Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 

học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 1334/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh (đính kèm). 

 Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

   
Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/hợp chỉ đạo); 

- Sở Y tế (để p/hợp chỉ đạo thực hiện); 

- Ban Giám đốc Sở (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 
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