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V/v tăng cường quản lý học sinh ôn thi 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020  

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

  

  Kính gửi:  

    - Các trường THPT, Phổ thông DTNT; 

    - Các phân hiệu trường THPT, Phổ thông DTNT; 

    - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh; 

    - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 
 

 Thực hiện Thông báo số 2085/UBND-VP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thông báo Kết luận của đồng 

chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc 

họp cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; 

  Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020 yêu 

cầu các trường Trung học phổ thông, phổ thông Dân tộc nội trú, các phân hiệu 

trường, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các 

huyện (sau đây gọi chung là các trường) khẩn trương triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

 1. Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện 

nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp. 

 2. Quản lý học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Các trường tổ chức họp cha mẹ học sinh, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, cấp xã (có học sinh đang ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020) để quán triệt 

tinh thần tự học tại nhà của học sinh và kế hoạch thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

của trường, của Sở đến cha mẹ học sinh. Thành lập các Tổ công tác, giữ liên lạc 

thường xuyên với cha mẹ học sinh, nắm bắt kịp thời tình hình học tập tại nhà của 

học sinh, thông tin tình hình dự thi của học sinh đến cha mẹ học sinh. 

Đối với các trường không có tổ chức nội trú cho học sinh, phối hợp với 

chính quyền địa phương các cấp và cha mẹ học sinh tổ chức bàn giao học sinh, 

kèm theo danh sách học sinh dự thi (kể cả thí sinh tự do) về địa phương theo từng 

đơn vị xã từ ngày 31 tháng 8 năm 2020. Bên cạnh đó, các trường phối hợp với cha 

mẹ học sinh để hỗ trợ các em ôn thi tại nhà trong thời gian còn lại (chuyển đến học 

sinh nội dung ôn tập cần thiết, các đề thi tổng hợp phù hợp với đối tượng học sinh, 

giải đáp thắc mắc cho học sinh bằng các hình thức như trực tuyến, thông qua hệ 

thống email, zalo, hoặc phô tô ra giấy …);  

Đối với các trường có tổ chức nội trú cho học sinh, đề nghị Hiệu trưởng nhà 

trường quán triệt để học sinh ở lại nội trú của nhà trường ôn tập tập trung trong 
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thời gian còn lại (phải đảm bảo các nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm 

biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới). Các trường không để học sinh ra 

ngoài các khu dân cư, hạn chế các em về nhà nhằm đảm bảo công tác ôn tập cho 

các em trong thời gian tới. Những học sinh không vào ở nội trú, phải có sự cam kết 

của cha mẹ học sinh với nhà trường.  

3. Hiệu trưởng nhà trường, giám đốc trung tâm GDNN-GDTX tham gia đầy 

đủ các buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp 

tỉnh để nắm bắt thông tin kịp thời. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối 

hợp tốt với các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trung tâm GDNN-

GDTX các huyện trên địa bàn trong việc giao nhận và quản lý học sinh ôn thi tốt 

nghiệp THPT năm 2020 tại địa phương trong thời gian tới. 

 Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo tình hình thực hiện và thông tin kịp thời 

về Sở  trước 16h00 hằng ngày/. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Trưởng ban Chỉ đạo (báo cáo); 

- Sở Y tế (biết, phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (biết, phối hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 

Phạm Thị Trung 
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