
UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:           /PA-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày        tháng 6 năm 2021

PHƯƠNG ÁN
Phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp

trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại 
học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021; Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 
17/6/2021 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong 
bối cảnh dịch bệnh COVID-19; Công văn số 4010/UBND-VHXH ngày 11/5/2021 
của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế xây dựng 
Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông năm 2021 (gọi tắt là kỳ thi) trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như 
sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong thời gian tổ 
chức Kỳ thi.

- Bảo đảm an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ 
chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 
- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả các 

phương án tổ chức Kỳ thi đúng quy chế và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch 
Covid-19 an toàn, hiệu quả. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ 
thi cấp tỉnh, cấp huyện trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

- Không huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1, F2 tham 
gia công tác thi.

II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỲ THI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH

Nguyên tắc phòng ngừa chung: tất cả những người làm nhiệm vụ tổ chức thi, 
coi thi và thí sinh phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 5K theo khuyến 
cáo của Bộ Y tế.
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Khai báo y tế của các thí sinh: để tránh tập trung và đảm bảo thời gian thi của 
thí sinh có thể cho khai báo y tế bằng phiếu tại nhà đem vào nộp lại bàn khai báo 
của điểm thi.

Tùy tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh kỳ 
thi được tổ chức như sau:

1. Đối với địa phương thực hiện giãn cách, cách ly xã hội theo các Chỉ 
thị của Thủ tướng Chính phủ

- Nếu các Điểm thi không nằm trong khu vực bị phong tỏa, cách ly thì vẫn 
tổ chức thi theo các phương án ở mục 2.

- Nếu các Điểm thi nằm trong khu vực bị phong tỏa, cách ly xã hội thì sẽ 
không tổ chức Kỳ thi vào ngày 07, 08/7/2021 và sẽ tổ chức thi vào đợt 2 theo quy 
định tại Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL của Bộ GD&ĐT.

2. Đối với địa phương không có dịch
a) Phương án 1: Đối với thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 (nếu có)
- Trường hợp thí sinh thuộc diện F0: thí sinh không tham dự Kỳ thi ngày 07, 

08/7/2021 mà được xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT hoặc tham gia thi đợt 2 (nếu 
có nguyện vọng) theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Trường hợp thí sinh thuộc diện F1, F2: thí sinh không tham dự Kỳ thi ngày 
07, 08/7/2021 và sẽ tham gia thi vào đợt 2 theo quy định tại Công văn số 
2515/BGDĐT-QLCL của Bộ GD&ĐT.

b) Phương án 2: Các thí sinh dự thi không thuộc diện F0, F1, F2
Các Điểm thi tổ chức thi theo đúng kế hoạch thời gian quy định và chú ý đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch như sau:
- Thực hiện phun thuốc khử khuẩn khu vực thi, phòng thi trước ngày 

05/7/2021. Mỗi Điểm thi bố trí thêm từ 01 đến 02 phòng thi dự phòng (ngoài số 
phòng thi chính thức và phòng chờ theo quy định); bố trí thêm từ 02 đến 04 giáo 
viên làm nhiệm vụ tại mỗi Điểm thi.

- Chuẩn bị đủ dung dịch khử khuẩn để rửa tay, tổ chức đo thân nhiệt cho toàn 
bộ thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi, nếu phát hiện có dấu 
hiệu bất thường thì các trường hợp này sẽ thực hiện như Phương án 3.

- Tất cả thí sinh và cán bộ làm công tác thi phải đeo khẩu trang trong suốt thời 
gian thi. Tổ chức vệ sinh bề mặt phòng thi bằng dung dịch khử khuẩn sau mỗi buổi 
thi.

- Theo dõi sức khoẻ của cán bộ, giáo viên và thí sinh trong quá trình làm 
nhiệm vụ, nếu có biểu hiện bất thường về sức khoẻ phải báo cáo ngay cho cơ quan 
chức năng để được hướng dẫn và giải quyết.
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c) Phương án 3: Trong thời gian thi nếu thí sinh có những biểu hiện bất 
thường về sức khoẻ (ho, sốt)

Trong thời gian thi nếu phát hiện thí sinh, cán bộ giáo viên có những biểu hiện 
bất thường về sức khoẻ (khi có ý kiến của cán bộ Y tế và sự đồng ý của Điểm trưởng 
điểm thi) thì thực hiện như sau:

- Tổ chức cho các thí sinh này dự thi tại những phòng thi dự phòng của Điểm 
thi, đảm bảo thực hiện theo nguyên tắt 5K. Sau cuối buổi thi Trưởng điểm phối hợp 
cơ quan y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm nhanh các trường hợp này. Căn cứ kết 
quả xét nghiệm nhanh để có biện pháp xử lý cho các buổi thi tiếp theo:

+ Trường hợp kết quả âm tính: Đối với những buổi thi tiếp theo hướng dẫn 
những thí sinh này đi theo lối đi riêng, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang 
và thi tại phòng thi riêng.

+ Trường hợp kết quả dương tính: Trường hợp phát hiện có thí sinh nhiễm 
bệnh hoặc nghi nhiễm thì thực hiện các biện pháp giải quyết như thí sinh thuộc đối 
tượng F1, F2... và áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

- Đối với cán bộ coi thi tại phòng thi dự phòng: Thực hiện đảm bảo nguyên 
tắc 5K, đeo khẩu trang, đeo găng tay trong suốt thời gian coi thi và khi nộp bài thi.

- Đối với Trưởng điểm thi, Thư ký thu bài thi, những người tiếp xúc với bài 
thi của các thí sinh thuộc diện này: phải mặc trang phục phòng chống dịch, đeo 
khẩu trang, đeo găng tay từ khi thu bài thi đến khi hoàn thành niêm phong hòm 
đựng bài thi theo quy định.

- Đối với các thí sinh và cán bộ coi thi còn lại: tổ chức đo thân nhiệt tại khu 
vực phù hợp, đảm bảo khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang trong suốt thời gian 
thi.

- Đối người làm công tác thi có dấu hiệu trên, thì Trưởng điểm sử dụng cán 
bộ coi thi dự phòng và báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng thi.

- Hòm chứa bài thi của thí sinh thuộc diện này được khử khuẩn sau khi niêm 
phong theo quy định.

 - Đối với cán bộ làm nhiệm vụ tiếp xúc với thí sinh và bài thi của thí sinh 
thuộc diện này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải tự theo dõi sức khỏe, cách ly tại 
nhà cho đến khi toàn bộ thí sinh hoàn thành cách ly tại nhà.

- Trong trường hợp nhiều thí sinh có biểu hiện bất thường về sức khoẻ cần 
phải sử dụng Điểm thi dự phòng thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ báo cáo và xin ý 
kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo thi.

III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CHẤM THI VÀ CÁC BIỆN PHÁP 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH

1. Thời gian, địa điểm
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- Thời gian: từ ngày 09/7/2021 dự kiến đến ngày 22/7/2021.
- Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Tân An, thành phố Tân An.
2. Số lượng tham gia 
Tổng số khoảng 250 người tham gia công tác chấm thi, gồm Ban Thư ký, 

Ban Làm phách bài thi tự luận, Ban chấm bài thi trắc nghiệm, Ban chấm bài thi tự 
luận, Thanh tra. 

3. Biện pháp phòng, chống dịch
- Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí riêng các khu vực làm việc của các Ban 

thuộc Hội đồng thi theo quy định. 
- Đối với bài thi của các thí sinh bình thường thực hiện chấm thi theo quy 

chế thi. 
- Đối với bài thi của các thí sinh thuộc diện thi phòng thi dự phòng (nếu có) 

tổ chức chấm thi sau khi hoàn thành chấm bài thi của các thí sinh bình thường và 
thực hiện quy định phòng, chống dịch đối với cán bộ chấm thi.

- Toàn bộ cán bộ làm công tác chấm thi phải thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch: kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt thời gian 
làm nhiệm vụ.

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, giáo viên tiếp xúc với bài thi của thí 
sinh thuộc diện phải thi phòng thi dự phòng (nếu có) thực hiện cách ly tại nhà hoặc 
theo dõi sức khỏe cho đến khi toàn bộ thí sinh hoàn thành cách ly tập trung hoặc 
cách ly tại nhà; trường hợp phát hiện có cán bộ, giáo viên nhiễm bệnh hoặc nghi 
nhiễm thì thực hiện các biện pháp giải quyết như những trường hợp thuộc đối tượng 
F1, F2... và áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng phương án và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.
- Phối hợp Sở Y tế, sở ngành liên quan và UBND cấp huyện chỉ đạo triển khai 

phương án này.
- Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi khi có 

vấn đề phát sinh.
2. Đề nghị Sở Y tế
Chỉ đạo các đơn vị Y tế trên địa bàn cấp huyện: Phối hợp với Điểm thi thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị, bố trí đầy đủ dụng cụ, trang phục 
phòng chống dịch tại các Điểm thi khi sử dụng phòng thi dự phòng, tổ chức lấy 
mẫu xét nghiệm nhanh với các thí sinh và cán bộ làm công tác thi khi cần thiết. 

3. Hiệu trưởng các trường trực thuộc
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- Tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan y tế địa phương và các đơn vị 
có liên quan chuẩn bị các điều kiện, trang thiết bị để thực hiện tốt công tác phòng 
chống dịch tại Điểm thi.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ dự phòng và các điều kiện khác để thực 
hiện nhiệm vụ khi được điều động của Sở GD&ĐT.

- Phối hợp với cơ quan báo, đài địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, 
định hướng dư luận cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh về 
tổ chức Kỳ thi. 

Trên đây là Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tổ chức Kỳ thi 
tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An. Sở Giáo dục 
và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các Điểm thi tổ chức triển khai 
thực hiện nghiêm túc Phương án này./.

Nơi nhận:  
- TT. Tỉnh ủy (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp
  THPT tỉnh Long An năm 2021 (để phối hợp);
- Sở Y tế (để phối hợp);
- UBND cấp huyện (để phối hợp);
- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTQLCL.    

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tiệp 
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