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KẾ HOẠCH  

Đảm bảo an toàn đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện 

phòng chống dịch bệnh, thiên tai 
  

 Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (gọi tắt là 

Quy chế thi);  

Căn cứ Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (gọi tắt là 

Công văn 2115); 

Căn cứ Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020 trước diễn biến phức tạp của COVID -19; 

Thực hiện Thông báo số 2085/TB-VP ngày 28/7/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh Kon Tum 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;  

Căn cứ Công điện số 1224/CĐ-BCĐ ngày 04/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT; 

Thực hiện Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong 

điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp,  

Thực hiện Công văn số 2908/BGDĐT-GDTC ngày 04/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID -19 trong Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2020, 

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Kon Tum lập Kế hoạch 

Đảm bảo an toàn đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện phòng 

chống dịch bệnh, thiên tai. Cụ thể như sau: 

I. Mục đích yêu cầu 

- Chủ động trong chuẩn bị các điều kiện nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm 

túc, trung thực, khách quan, công bằng nếu xảy ra thiên tai, mưa lũ, nhất là điều kiện 

ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

- Phương án xây dựng cần cụ thể, tiết kiệm, hiệu quả đồng thời được phổ biến 

rộng rãi nhằm tạo sự đồng thuận và vào cuộc của hệ thống chính trị, các tầng lớp 

nhân dân trong công tác đảm bảo các điều kiện an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020. 
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II. Thông tin kỳ thi  

1. Tổng số thí sinh 

TT Chương trình 
Số 

lượng 

Thí sinh 

nữ 

Thí sinh 

DTTS 

Thí sinh 

tự do 

1 Giáo dục THPT 4.091 2.357 1.396 232 

2 Giáo dục thường xuyên 226 79 193 65 

Tổng cộng: 4.317 2.436 1.589 297 

Trong đó: 

- Thí sinh thi lấy kết quả chỉ để xét công nhận tốt nghiệp: 1.429;  

- Thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại 

học, xét tuyển cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non: 2.705. 

- Thí sinh tự do dự thi để lấy kết quả chỉ xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng 

ngành đào tạo giáo viên mầm non: 184. 

2. Các điểm thi chính thức:  

TT Điểm thi 

Số 

phòng 

thi 

Số thí sinh  

Lớp 12 Giáo 

dục THPT  

Đối tượng 

khác 

1.  
PT DTNT tỉnh 

(413 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum) 
24 566 0 

2.  
THPT Kon Tum 

497 Trân Phú, TP. Kon Tum 
23 514 0 

3.  
THPT Lê Lợi 

50 Ngô Đức Kế, TP. Kon Tum 
13 280 0 

4.  
THPT Duy Tân 

07 Đinh Công Tráng, TP Kon Tum 
19 272 162 

5.  
THPT Trường Chinh 

01 Nơ Trang Long, TP. Kon Tum 
19 301 162 

6.  
THPT Trần Quốc Tuấn 

(Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) 
22 507 0 

7.  
THPT Nguyễn Văn Cừ 

(Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) 
11 220 33 

8.  
PT DTNT Tu Mơ Rông 

(Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) 
06 78 49 

9.  
THPT Nguyễn Trãi 

(Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) 
20 446 24 

10.  
THPT Lương Thế Vinh (Thị trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei) 
11 231 0 

11.  
THPT Quang Trung 

(Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) 
13 274 27 

12.  
PT DTNT Kon Plong 

(Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong) 
8 171 0 
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TT Điểm thi 

Số 

phòng 

thi 

Số thí sinh  

Lớp 12 Giáo 

dục THPT  

Đối tượng 

khác 

  Tổng cộng 189 3860 457 

III. Phương án đảm bảo an toàn thi trong điều kiện chống dịch bệnh, thiên 

tai 

1. Bố trí nhân sự làm công tác thi và cơ sở vật chất thi  

Ban Chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo : 

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi: Phối hợp với các cơ 

quan y tế tiến hành rà soát, yêu cầu những người đi về từ vùng dịch thực hiện cách ly 

theo quy định, yêu cầu lãnh đạo các trường có người bị cách ly theo quy định y tế kịp 

thời báo cáo và cử người thay thế để tham gia tổ chức thi. 

- Chỉ đạo Hội đồng thi bố trí phòng thi dự phòng: Ngoài số lượng phòng được 

sử dụng làm phòng thi, Hiệu trưởng các đơn vị được chọn làm điểm thi bố trí thêm từ 

03 phòng thi dự phòng trở lên nhằm chủ động trong công tác tổ chức thi.  

- Chỉ đạo Hội đồng thi sử dụng thêm 12 trường THPT, THCS làm các điểm thi 

dự phòng (Danh sách các điểm thi chính thức và dự phòng tương ứng ở Phụ lục 1). 

Yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo trường THCS được chọn làm điểm thi 

chuẩn bị cơ sở vật chất, bàn giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo đủ số lượng phòng thi 

theo quy định. Ngoài ra, bố trí thêm các phòng chức năng phục vụ công tác thi: 

Phòng làm việc của điểm thi, phòng Trưởng điểm thi, phòng làm việc của Thanh tra 

thi, phòng y tế, phòng chờ, phòng thi dự phòng, phòng lưu giữ đề thi và bài thi. 

- Phối hợp với Sở Y tế - thành viên Ban Chỉ đạo: Tổ chức khử khuẩn tại 12 

điểm thi chính thức, 12 điểm thi dự phòng. Hoàn thành trước ngày 06/8/2020. 

2. Tăng cường quản lý thí sinh dự thi thông tin chính xác của các thí sinh 

thuộc diện F1 (tiếp xúc gần với người bị bệnh F0) hoặc thuộc diện F2 (tiếp xúc 

với F1) 

Ban Chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện: 

- Chủ động liên lạc để nắm thông tin về tình hình di chuyển của thí sinh, đặc 

biệt đối với thí sinh tự do, đi về từ vùng dịch (theo công bố của cơ quan y tế có thẩm 

quyền) và cập nhật báo cáo tình hình hằng ngày về Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan 

thường trực. 

- Hướng dẫn thí sinh khai báo y tế tại nhà và bàn giao cho Trưởng điểm thi 

cùng thời điểm với bàn giao cơ sở vật chất phục vụ thi (có mẫu khai báo y tế gửi 

kèm). 

- Chủ động liên hệ với UBND các huyện, thành phố nắm thông tin các thí sinh 

thuộc diện cách ly tập (F0, F1).   

- Chủ động liên hệ với UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn  nắm thông 

tin các thí sinh thuộc diện cách ly tại nơi cư trú (F2). 

- Hội đồng Thi báo cáo danh sách thí sinh F0, F1, F2 về Ban Chỉ đạo hoàn 
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thành chậm nhất 17 giờ 08/08/2020.  

3. Quản lý các thí sinh thuộc diện F1, F2 hoàn thành việc cách ly 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trung tâm 

GDNN-GDTX các huyện chủ động liên hệ với UBND các huyện, thành phố UBND 

các xã, phường, thị trấn trên địa bàn nắm thông tin các thí sinh thuộc diện cách ly đã 

hoàn thành thời gian cách ly. Lập hồ sơ thí sinh hoàn thành cách ly (danh sách và các 

văn bản xác định hoàn thành cách ly của cơ quan có thẩm quyền liên quan). Thời 

gian: báo cáo danh sách về Ban chỉ đạo chậm nhất trước 17 giờ ngày 08/08/2020. 

4. Chủ động phối hợp với các đơn vị để tổ chức Kỳ thi 

Ban Chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trưởng các điểm thi: 

4.1. Chuẩn bị coi thi 

4.1.1. Trong ngày tập trung thí sinh, Trưởng điểm thi: 

- Tiếp tục tổ chức khai báo y tế đối với những thí sinh chưa khai báo y tế. 

Riêng những thí sinh không đến làm thủ tục dự thi, Trưởng điểm thi ghi nhận và tiếp 

tục tổ chức cho các thí sinh này khai báo vào buổi thi đầu tiên của Kỳ thi trước khi 

thực hiện các công việc khác của Kỳ thi. Tất cả tờ khai y tế của thí sinh phải được lưu 

giữ để kiểm tra khi cần thiết. 

- Thực hiện rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang theo quy định. 

- Tổ chức đo thân nhiệt. Trưởng điểm thi phối hợp với cơ quan y tế rà soát và 

phân loại thí sinh.  

4.1.2. Trong các ngày thi, trước khi tiến hành các công việc của buổi thi  

Ban Chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn bố trí lực lượng để phối hợp 

với Trưởng các điểm thi hướng dẫn thí sinh đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các 

thí sinh trước cổng điểm thi và trong khu vực thi. Bố trí các khu vực đo thân nhiệt 

trước khi vào các phòng thi phù hợp, để kịp thời phân loại thí sinh đồng thời tránh 

xảy ra ùn tắc tại các điểm thi.  

- Chỉ đạo Trưởng điểm thi bố trí nước rửa tay sát khuẩn ở nơi thuận tiện và 

lượng khẩu trang y tế vừa đủ để phục vụ cho công tác chống dịch, yêu cầu tất cả mọi 

người tăng cường chống dịch để đảm bảo an toàn cho Kỳ thi.  

- Nếu thí sinh có thân nhiệt bình thường: Hướng dẫn thí sinh rửa tay sát khuẩn, 

đeo khẩu trang theo quy định và đến phòng thi đã được quy định để tham dự kỳ thi. 

- Nếu thí sinh có thân nhiệt cao hơn bình thường (trên 37,50C) và có biểu hiện 

ho, sốt, Trưởng điểm thi phối hợp với cán bộ y tế điều tra tiền sử dịch tễ. 

+ Nếu xác định các thí sinh trên đây là các đối tượng F1, F2, Trưởng Điểm thi 

phối hợp với ekip trực y tế tại điểm thi để đưa thí sinh về thực hiện cách ly theo đúng 

quy định về dịch tễ, đồng thời báo cáo Trưởng ban Coi thi. 

+ Nếu không xác định được các thí sinh là F1 hoặc F2, Trưởng điểm thi bố trí 

thí sinh vào thi tại các phòng thi dự phòng. Việc tổ chức thi tại các phòng thi dự 

phòng đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chỉ đạo Trưởng điểm thi ổn định tâm lý cho cán bộ coi thi, thí sinh dự thi, 
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đặc biệt là những người làm công tác coi thi tại các phòng thi dự phòng. 

4.2. Tổ chức thi đối với các thí sinh tại các phòng thi dự phòng 

4.2.1. Đối với công tác đề thi: Hội đồng thi cần chuẩn bị số lượng túi đề thi dự 

phòng đủ cho số phòng thi dự phòng tại mỗi điểm thi. Tại các điểm thi, trong trường 

hợp cần tổ chức cho thí sinh thi ở phòng thi dự phòng, Trưởng điểm thi sử dụng túi 

đề thi dự phòng.  

4.2.2. Đối với công tác coi thi 

Trong quá trình coi thi, Chủ tịch Hội đồng thi chỉ đạo Trưởng điểm thi: 

- Yêu cầu thí sinh thực hiện đầy đủ về quy định dịch tễ: 

+ Thực hiện đeo khẩu trang hai lớp; 

+ Thực hiện giãn cách thí sinh, mỗi thí sinh cách nhau ít nhất 1,2m; 

- Cán bộ coi thi tránh đứng gần thí sinh, hạn chế đi lại và trao đổi trong phòng 

thi. 

4.2.3. Đối với công tác thu bài thi: Đối với mỗi phòng thi có thí sinh phải thi 

tại các phòng thi dự phòng, Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu Trưởng điểm thi chỉ đạo 

cán bộ coi thi niêm phong theo quy định của Quy chế thi. 

4.3. Tổ chức thi đối với các thí sinh tại các phòng thi  

Trưởng điểm thi tổ chức coi thi theo đúng quy định tại Quy chế thi. Trong 

trường hợp thí sinh có biệu hiện sốt, ho, đau ốm, Trưởng điểm thi bố trí cán bộ đưa 

thí sinh về Phòng y tế của điểm thi để được chăm sóc y tế theo quy định. Sau khi 

chăm sóc y tế: 

- Nếu thí sinh khỏe, có thể tiếp tục dự thi: Trưởng điểm thi bố trí cán bộ đưa thí 

sinh về phòng thi ban đầu để tiếp tục dự thi. 

- Nếu thí sinh có biểu hiện sốt, ho: Cán bộ y tế cần xác định thí sinh có liên 

quan đến các vấn đề dịch tễ hay không. Nếu có nghi vấn dịch tễ, cán bộ y tế báo cáo 

Trưởng điểm thi xem xét đưa thí sinh vào thi tại phòng thi dự phòng.  

5. Sử dụng điểm thi dự phòng 

5.1. Về bố trí camera giám sát tại điểm thi dự phòng: Trong trường hợp cần 

sử dụng các điểm thi dự phòng, Ban Chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp 

UBND các huyện, thành phố chuyển từ điểm thi chính sang điểm thi dự phòng tương 

ứng hệ thống camera giám sát tại các phòng được chọn làm phòng lưu giữ đề thi, bài 

thi.  

5.2. Về phương án bố trí thi tại các điểm thi dự phòng 

Trong điều kiện bão lũ, các điểm thi chính không thể bố trí thí sinh dự thi, Ban 

Chỉ đạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển toàn bộ nhân sự làm công tác coi thi 

và thí sinh từ điểm thi chính sang điểm thi dự phòng tương ứng để bố trí thi.  

6. Phương án xử lý đối với các đối tượng thuộc F0, F1 và F2 

6.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1 hoặc F2 không tham gia 

vào các khâu của Kỳ thi. 

6.2. Đối với thí sinh là F0, F1, F2 

- Thí sinh F0 được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp Trung học phổ 
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thông theo quy định. 

- Để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức Kỳ thi, 

các thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các địa phương 

phải lùi thời gian tổ chức Kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội. Sở GDĐT thường 

xuyên phối hợp theo dõi nắm bắt và báo cáo danh sách thí sinh thuộc diện F1, F2 về 

Ban Chỉ đạo.  

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên 

cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 và các thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo 

để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tại tỉnh đáp ứng yêu cầu chống dịch 

theo tình hình thực tế. 

2. Công an tỉnh 

Phối với với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và đề xuất nhân sự 

tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức kỳ thi theo Kế hoạch. 

3. Sở y tế 

Theo nội dung được phân công, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 

các đơn trị trực thuộc liên quan thực hiện công tác phòng dịch theo quy định dịch tễ 

và hỗ trợ nhân lực, thiết bị y tế cần thiết để thực hiện chống dịch. 

4. UBND các huyện thành phố 

- Chủ động cung cấp và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn cung cấp cho 

Sở Giáo dục và Đào tạo Danh sách thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 (kèm quyết định 

cách ly hoặc Quyết định hoàn thành cách ly). 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quản lý chặt chẽ thí sinh, báo 

cáo Trưởng ban (qua Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực) để có biện pháp 

xử lý khi có diễn biến phức tạp. 

 Trên đây là Kế hoạch Đảm bảo an toàn đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2020 tại tỉnh Kon Tum trong điều kiện phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Ban Chỉ đạo 

yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện. Nếu có vướng mắc hoặc đề 

xuất, các đơn vị báo cáo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực 

(phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp) để tổng hợp báo cáo Trưởng 

ban./. 
Nơi nhận:   
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Trưởng BCĐ (theo dõi, chỉ đạo); 

- Thành viên BCĐ (để thực hiện); 
- Lưu: VT, QLCLGDCN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 

Phạm Thị Trung 
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