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THÔNG BÁO 

Kết luận của ông Nguyễn Hữu Hán - Phó Chủ tịch UBND huyện 

 tại buổi họp rà soát công tác chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021       

        

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, ông Nguyễn Hữu Hán - Phó Chủ tịch UBND 

huyện, Ủy viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chủ trì cuộc họp rà 

soát công tác chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tham dự buổi làm việc có 

đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, 

Bệnh viện Đa khoa, Phòng Văn hóa&Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn 

phòng HĐND&UBND, Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề, Đài Truyền thanh-Truyền 

hình, Chi nhánh Điện lực Lệ Thủy, Huyện đoàn; đại diện lãnh đạo UBND các xã: 

Xuân Thủy, Hưng Thủy, Thanh Thủy và thị trấn Kiến Giang, thị trấn NT Lệ Ninh; 

đại diện lãnh đạo các trường: THPT Lệ Thủy, THPT Trần Hưng Đạo, THPT 

Nguyễn Chí Thanh, THPT Hoàng Hoa Thám, THCS&THPT Dương Văn An. 

Sau khi đặt vấn đề về nội dung buổi làm việc, nghe đại diện lãnh đạo các 

trường báo cáo tình hình liên quan đến công tác kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, 

nghe các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn báo cáo một số nội dung liên 

quan đến công tác bảo vệ, phục vụ, công tác phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021 và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, ông 

Nguyễn Hữu Hán - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức chính thức từ ngày 07/7/2021 

đến ngày 08, trên địa bàn huyện Lệ Thủy có 5 Hội đồng thi tại các trường: THPT Lệ 

Thủy, THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Hoàng Hoa Thám, 

THCS&THPT Dương Văn An. Để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

được tiến hành nghiêm túc, an toàn và không để xảy ra tiêu cực trong thi cử, tạo 

được nề nếp, kỷ cương, trật tự trong kỳ thi, UBND huyện yêu cầu: 

1. Hiệu trưởng các trường: THPT Lệ Thủy, THPT Nguyễn Chí Thanh, 

THPT Trần Hưng Đạo, THPT Hoàng Hoa Thám, THCS&THPT Dương Văn An 

- Kiểm tra, rà soát lại các phương án, điều kiện đảm bảo tuyệt đối an toàn để 

tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021, chỉ đạo làm vệ sinh trường học sạch sẽ, phối 

hợp với Trung tâm Y tế thực hiện việc tiêu độc khử trùng trong phòng chống dịch 

bệnh Covid-19; xây dựng phương án, chuẩn bị điều kiện cần thiết trong phòng 

chống dịch (phân luồng học sinh, đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa 

tay…). Tích cực tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh chủ động thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, không tụ tập trước cổng trường 
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trong mỗi buổi thi…). Phối hợp với Trạm Y tế các xã, thị trấn nắm tình hình các 

trường hợp học sinh F1, F2 và các trường hợp khác để kịp thời báo cáo UBND 

huyện, BCĐ thi tốt nghiệp THPT tỉnh. 

- Bố trí phòng thi, sắp xếp bàn ghế và các điều kiện khác theo hướng dẫn của 

Sở Giáo dục và Đào tạo. Bố trí một số phòng thi dự phòng đảm bảo chủ động khi có 

sự việc đột xuất xảy ra. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn liên quan, hướng dẫn và 

tạo điều kiện sắp xếp nơi ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên đến làm nhiệm vụ thi. 

- Rà soát, bàn giao các văn bản, hồ sơ, điều kiện liên quan cho Trưởng điểm 

thi khi Trưởng điểm thi đến làm nhiệm vụ. 

- Phối hợp với Công an huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ kỳ thi tại Điểm thi 

của đơn vị mình (bảo vệ cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi, thí sinh dự thi, bài 

thi...). 

 - Có kế hoạch, phương án cụ thể trong trường hợp mất điện xảy ra để ứng phó 

kịp thời. 

- Sau mỗi buổi thi, Trưởng điểm thi chỉ đạo thư ký báo cáo tình hình an ninh 

trật tự kỳ thi, số lượng thí sinh bỏ thi (nêu rõ lý do), số lượng cán bộ coi thi và thí 

sinh bị lập biên bản do vi phạm quy chế thi (nếu có), về UBND huyện qua số điện 

thoại 02323.883.811 hoặc 0911300900 (đ/c Đặng Thị Thu Thủy - Chuyên viên Văn 

phòng HĐND&UBND huyện) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo thi của tỉnh.   

- Khi kết thúc thúc buổi thi cuối cùng thì lãnh đạo Điểm thi đi cùng xe của 

UBND huyện để áp tải bài thi và hồ sơ thi về bàn giao tại Ban thư ký Hội đồng thi 

tỉnh. 

2. Công an huyện 

-  Chủ trì, xây dựng và rà soát Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn 

phòng cháy chữa cháy tại các Hội đồng thi. Chỉ đạo tổ bảo vệ vòng ngoài đôn đốc, 

nhắc nhở phụ huynh học sinh không tụ tập trước cổng trường trong mỗi buổi thi. 

Mỗi Hội đồng thi bố trí cán bộ Công an làm nhiệm vụ bảo vệ vòng trong trong đó có 

một đồng chí làm tổ trưởng để thực hiện nhiệm vụ, sau buổi thi cuối cùng Công an 

huyện cử 3 cán bộ đi cùng 3 xe của UBND huyện để bảo vệ bài thi và hồ sơ thi về 

bàn giao cho Ban thư ký Hội đồng thi tỉnh.  

- Bố trí lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho thí 

sinh và Hội đồng thi trước và sau mỗi buổi thi; thực hiện nhiệm vụ bảo quản đề thi, 

bài thi theo quy định. 

3. Phòng Y tế huyện 

- Xây dựng và rà soát Kế hoạch bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên làm 

nhiệm vụ thi và thí sinh dự thi; thông báo cho các trường có Hội đồng thi chuẩn bị 

đầy đủ phương tiện, thuốc men đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho Hội đồng thi. Nắm 
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chắc tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để tham mưu UBND huyện phương 

án khi có tình huống xảy ra.  

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu chỉ đạo trạm y tế các 

xã, thị trấn tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa 

bàn quản lý trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

4. Trung tâm Y tế huyện  

- Chủ trì, phối hợp với các trường học có điểm thi thực hiện việc khử khuẩn 

đảm bảo yêu cầu, thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 05/7/2021. Cử mỗi điểm 

thi có một cán bộ y tế có năng lực, trình độ, mang theo máy đo thân nhiệt và một cơ 

số thuốc cần thiết phục vụ kỳ thi. Chỉ đạo việc đo thân nhiệt cho học sinh và cán bộ 

coi thi đảm bảo yêu cầu trước khi vào mỗi buổi thi. Cán bộ y tế được phân công 

phải có mặt tại tại các điểm thi trước 1 giờ 30 phút so với thời gian phát đề thi để 

làm nhiệm vụ. 

- Chỉ đạo trạm y tế tại các xã có Hội đồng thi đảm bảo các điều kiện chăm 

sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi và thí sinh dự thi. 

5. Bệnh viện Đa khoa huyện: Bố trí 01 xe cứu thương và 01 tổ y, bác sỹ của 

Bệnh viện trực cấp cứu trong các ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, 

sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu của UBND huyện. 

 6. Phòng Văn hóa&Thông tin huyện 

- Tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2021. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Viễn thông Lệ Thủy, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động sử 

dụng thiết bị công nghệ đảm bảo an toàn bên ngoài khu vực thi; quản lý chặt chẽ 

hoạt động của các cơ sở in ấn, photocopy; lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật các trường hợp vi phạm (nếu có). 

7. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Bố trí 3 xe để vận chuyển bài thi từ 

các Hội đồng thi về Hội đồng chấm thi sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2021 vào chiều tối ngày 08/7/2021 (nếu không phát sinh thi 

dự phòng), nắm tình hình sau mỗi buổi thi để báo cáo cho lãnh đạo UBND huyện 

và Ban chỉ đạo thi của tỉnh. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với các Điểm thi trên địa bàn, các 

xã, thị trấn liên quan bố trí điểm thi dự phòng; điểm thi dự phòng cần chuẩn bị đầy 

đủ các phương án, điều kiện để đáp ứng được yêu cầu khi có tình huống bất ngờ xảy 

ra cần phải sử dụng. Có văn bản chỉ đạo các trường có địa bàn gần các điểm thi cử 

cán bộ y tế trường học mang theo máy đo thân nhiệt để phục vụ kỳ thi, số lượng 

đảm bảo đủ cho các điểm thi theo yêu cầu tại cuộc họp (THPT Nguyễn Chí Thanh 4 

máy và 4 cán bộ y tế, THPT Lệ Thủy: 3 máy và 3 cán bộ y tế, THPT Trần Hưng 
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Đạo: 3 cán bộ y tế, THPT Hoàng Hoa Thám: 3 máy và 3 cán bộ y tế, THCS&THPT 

Dương Văn An: 1 máy và 1 cán bộ y tế)  (các cán bộ y tế đến sớm hơn 1 giờ 30 phút 

so với giờ phát đề thi để thực hiện nhiệm vụ).   

9. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Tiếp tục tuyên truyền nhằm 

thông tin kịp thời, đầy đủ, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản liên 

quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 để học sinh, phụ huynh nắm thông tin và nghiêm túc thực hiện. 

 10. Đề nghị Chi nhánh Điện lực Lệ Thủy: Có phương án đảm bảo ổn định 

lưới điện tại các địa bàn có Hội đồng thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; 

không bố trí lịch cắt điện tại các địa bàn này trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi; có 

kế hoạch dự phòng trong trường hợp có sự cố về điện.  

11. Huyện đoàn Lệ Thủy  

- Chỉ đạo 100% Đoàn trường học (có kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức tại 

Trường) phối hợp tổ chức Đoàn tại các xã, thị trấn liên quan tổ chức có hiệu quả 

Đội hình tiếp sức mùa thi (20 đoàn viên/1 điểm thi). Bố trí đội hình tiếp sức mùa thi 

hợp lý, đảm bảo các quy định trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đoàn viên 

được phân công phục vụ thi phải có mặt tại tại các điểm thi trước 1 giờ so với thời 

gian phát đề thi để làm nhiệm vụ. 

- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, lập các đội 

hình thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ kỳ thi. Phối hợp với Công an huyện 

phân luồng giao thông, đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh tham gia kỳ thi, phối 

hợp xử lý khi thí sinh có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện, các Trường THPT liên quan 

nắm danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, xa nhà để hỗ trợ phương 

tiện đưa đón, ăn, nghỉ.... 

- Lập đường dây nóng có gắn biển tên, số điện thoại, tuyên truyền trước cổng 

trường tại các điểm thi, đăng tải trên facebook, website, phương tiện truyền thông để 

ghi nhận và kịp thời xử lý mọi trường hợp cần giúp đỡ, tình huống khẩn cấp của học 

sinh và gia đình. Phục vụ nước uống, đội hình xe ôm miễn phí cho thí sinh và người 

nhà thí sinh. 

12. UBND các xã: Xuân Thủy, Hưng Thủy, Thanh Thủy và UBND thị trấn 

Kiến Giang, thị trấn NT Lệ Ninh 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các Điểm thi liên quan ra Quyết định 

cử lực lượng công an bảo vệ vòng ngoài tại các Điểm thi đảm bảo đủ lực lượng, an 

toàn, trật tự trong kỳ thi tuyển sinh. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã tăng cường tuần tra 

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian từ ngày 06/7/2021 đến hết kỳ 
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thi. Chỉ đạo Tổ bảo vệ vòng ngoài đôn đốc, nhắc nhở phụ huynh học sinh không tụ 

tập đông người bên ngoài các điểm thi đảm bảo an toàn kỳ thi. 

- Xây dựng và rà soát Kế hoạch bảo vệ vòng ngoài tại các điểm thi. Phối hợp 

với các đơn vị liên quan đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho khu vực bên ngoài 

các điểm thi và tại địa bàn liên quan đến công tác thi tuyển do địa phương mình 

quản lý. 

- Phối hợp với các trường học trên địa bàn tạo điều kiện để các Hội đồng thi 

tổ chức tốt kỳ thi; hỗ trợ, hướng dẫn về nơi ăn, ở, phương tiện đi lại cho cán bộ, giáo 

viên làm nhiệm vụ thi và thí sinh dự thi, người nhà của thí sinh dự thi trong thời 

gian diễn ra các kỳ thi (nếu có yêu cầu). 

Lưu ý:  

- Không cử cán bộ làm nhiệm vụ có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị 

ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám 

hộ, người được giám hộ dự thi tại các Hội đồng thi ở huyện. 

- Cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (vòng trong) có mặt tại các 

điểm thi trước 6 giờ 00 phút ngày 06/7/2021 đến khi kết thúc kỳ thi. 

- Các tổ công an bảo vệ an ninh trật tự (vòng ngoài) có mặt tại các điểm thi 

trước 6 giờ 00 phút ngày 07/7/2021 cho đến khi kết thúc kỳ thi. 

- Số điện thoại ông Nguyễn Hữu Hán - thành viên BCĐ thi tốt nghiệp THPT 

tại huyện Lệ Thủy: 0918860879. 

- Số điện thoại đường dây nóng về Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe: 0941378579 

- Số điện thoại đường dây nóng về sự cố điện: 19001909  

 Trên đây là Kết luận của ông Nguyễn Hữu Hán - Phó Chủ tịch UBND huyện, 

Ủy viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại cuộc họp rà soát công tác 

chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, UBND huyện thông báo để các cơ quan, 

đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn liên quan biết và triển khai thực hiện./. 

 

   Nơi nhận: 
     - TT. Huyện ủy;            b/c 

     - CT, PCT UBND huyện PTLV; 

     - Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

     - UBND các xã, thị trấn liên quan; 

     - Các trường học liên quan; 
     - Lu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

    Phan Đình Tư 
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