UBND HUYỆN THANH BÌNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 435/PGDĐT-THCS

Thanh Bình, ngày 03 tháng 6 năm 2021

V/v thực hiện phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Tân Mỹ;
- Hiệu trưởng các trường THCS trong Huyện;
- Hiệu trưởng Trường TH Thị trấn 1, TH Tân Mỹ 1.
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-SGDĐT ngày 02/6/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ kỳ thi tuyển
sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022;
Thực hiện chỉ đạo của ông Phan Văn Phụng – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện Thanh Bình sau khi khảo sát các Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm
học 2021-2022;
Phòng GDĐT huyện Thanh Bình yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm
túc thực hiện các nội dung sau:
1. Quán triệt thực hiện
Hiệu trưởng các trường THCS triển khai tuyên truyền, quán triệt tất cả học
sinh nghiêm túc thực hiện thông điệp “5K” theo quy định của ngành Y tế.
- Tất cả học sinh đều phải mang khẩu trang từ nhà đến Hội đồng coi thi. Khi
cần thiết được mở khẩu trang, với sự đồng ý của những người làm nhiệm vụ tại
Hội đồng coi thi. Khuyến khích học sinh đeo khẩu trang trong quá trình làm bài
thi.
- Đến tại cổng trường, nơi đặt Hội đồng coi thi, phải tuân thủ theo sự hướng
dẫn của những người thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Học sinh
phải chủ động giản cách, không tập trung đông người khi có hiện tượng ùn tắc xảy
ra. Phải đảm bảo được do thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi.
2. Khai báo y tế
Trường THCS chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện khai báo y tế
hoàn thành chậm nhất ngày 5/6/2021.
Lập danh sách học sinh thực hiện khai báo y tế (theo mẫu đính kèm ở phụ
lục 1) gửi về Hội đồng coi thi chậm nhất 11g00 ngày 07/7/2021 (Cán bộ phụ trách
y tế của Hội đồng coi thi).
* Lưu ý:
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- Khuyến khích các đơn vị hướng dẫn học sinh thực hiện khai báo y tế trực
tuyến bằng điện thoại thông minh. Giáo viên có thể khai báo giúp cho học sinh, tuy
nhiên phải đảm bảo tuyệt đối thông tin chính xác. Trường hợp không thể khai báo
trực tuyến thì thực hiện khai báo trên phiếu giấy (gửi kèm mẫu) nhưng phải kiểm
tra dấu hiệu về tình trạng sức khỏe của học sinh.
- Trong trường hợp khai báo trực tuyến: Học sinh thi ở Hội đồng nào thì
phải truy cập vào mã QR tương ứng với khu vực đó. Phòng GDĐT sẽ gửi mã QR
của Thị trấn Thanh Bình (Hội đồng coi thi Trường THPT Thanh Bình 1), xã Tân
Bình (Hội đồng coi thi THPT Thanh Bình 2) và xã Tân Mỹ (Hội đồng coi thi
THCS-THPT Tân Mỹ) qua zalo nhóm cán bộ quản lý cấp THCS.
- Sau khi đã khai báo y tế tại trường THCS đến ngày thi, nếu học sinh có đi
đến vùng có dịch bệnh hoặc tiếp xúc với người đi về từ vùng dịch bệnh, người nghi
ngờ nhiễm bệnh hoặc có biểu hiện khác thường về sức khỏe thì phải báo với Chủ
tịch Hội đồng coi thi thông qua cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt tại
cổng Hội đồng coi thi và thực hiện khai báo y tế lại.
3. Hỗ trợ nhân viên y tế
Hiệu trưởng các trường THCS, Trường TH Thị trấn 1 và TH Tân Mỹ 1 phân
công nhân viên y tế hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ do thân nhiệt, sát khuẩn tay cho học
sinh tại các Hội đồng coi thi trước khi học sinh vào phòng thi.
Đơn vị hỗ trợ cho mượn máy đo thân nhiệt để nhân viên y tế thực hiện
nhiệm vụ.
Thời gian, địa điểm thực hiện: Theo phụ lục 2 đính kèm.
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện công
văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ
Phòng GDĐT (bộ phận chuyên môn THCS) để được hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- UBND Huyện (báo cáo);
- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Huyện (phối hợp);
- Các trường THPT (phối hợp);
- UBND các xã, thị trấn (phói hợp);
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Như trên (thực hiện);
- Lưu: VT, THCS, V.

Lý Bảo Việt
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Phụ lục 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

UBND HUYỆN THANH BÌNH
TRƯỜNG ….

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TÊ (1)
TT
1
2
3

Họ và tên học sinh
Nguyễn Văn A

Lớp

Hội đồng thi TS 10

Tình hình sức khỏe

9A1

THPT Thanh Bình 1

Bình thường

Người lập danh sách

(1)

Đơn vị lập danh sách riêng cho từng Hội đồng coi thi tuyển sinh 10 để gửi về Hội đồng coi thi.

Hình thức khai báo
Trực tuyến
Giấy
x

Ghi chú

……….., ngày 5 tháng 6 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
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Phụ lục 2
DANH SÁCH NHÂN VIÊN Y TẾ HỖ TRỢ ĐO THÂN NHIỆT HỌC SINH
(Kèm theo Công văn số 435PGDĐT-THCS, ngày 03/6/2021 của Phòng GDĐT)
TT Họ và tên nhân viên y tế

Đơn vị

Số điện thoại

1

Võ Thị Mỹ Chi

THCS An Phong

0367661330

2

Lê Thị Thùy Trang

THCS Tân Thạnh

0978535963

3

Nguyễn Thanh Dũng

THCS Phú Lợi

0918817775

4

Đỗ Cao Quang Anh Việt

THCS Tân Phú

0707189012

5

Mai Kim Cương

THCS Bình Thành

0901004250

6

Nguyễn Thị Huệ

THCS Bình Tấn

0977006737

7

Nguyễn Thị Lũy

THCS Thanh Bình

0914429331

8

Lê Thị Cẩm Tú

TH Thị trấn 1

0974502218

9

Nguyễn Thái Học

THCS Tân Hòa

0947080315

10 Phạm Thị Thu Thảo

THCS Tân Quới

0947441013

11 Đinh Thị Hồng Đào

THCS Tân Bình

0396121932

12 Phan Thị Thanh Tuyền

THCS Tân Huề

0933873983

13 Phạm Thị Thu Cúc

THCS Tân Long

0889708088

TH Tân Mỹ 1

0368846306

14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hỗ trợ Hội đồng coi thi

Thời gian (Dự kiến)

THPT Thanh Bình 1

1. Sáng ngày 08/6/2021:
khoảng từ 06g00 đến 7g00
2. Chiều ngày 08/6/2021:
khoảng từ 12g30 đến
13g30

THPT Thanh Bình 2

THCS-THPT Tân Mỹ

3. Sáng ngày 09/6/2021:
Khoảng từ 06g30 đến
07g30
* Thời gian cụ thể: Cán bộ
trạm y tế sẽ thông báo đến
từng thành viên.

