
 

Phụ lục 2 

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022  

TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH 

Nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng cho công tác tuyển sinh năm học 2021-

2022 trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương 

án tổ chức phương án tổ chức tuyển sinh đối với các đơn vị trực thuộc như sau:  

I. Đối với các trường tổ chức thi tuyển hoặc tổ chức kiểm tra đầu vào 

1. Đối tượng tham gia  

Các học sinh tham gia tuyển sinh là những thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào các 

trường trong thời gian quy định và đảm bảo các điều kiện về dịch tễ như sau: 

- Đã hoàn thành cách ly (đối với các thí sinh thuộc diện cách ly, có xác nhận 

của các cơ quan thẩm quyền). 

- Học sinh không đi/về từ các vùng dịch theo thông báo của Sở Y tế (các đơn vị 

đã tổ chức cho thí sinh khai báo y tế). 

2. Bố trí phòng thi 

- Số lượng người trong phòng thi: không quá 20 người/phòng (18 thí sinh, 02 

giám thị). Đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu là 01 (một) mét trong suốt quá trình tổ 

chức thi. 

- Các phòng thi/kiểm tra được bố trí cách xa nhau (giữa hai phòng thi/kiểm tra 

là phòng trống, được niêm phong trong suốt Kỳ thi). 

3. Điều kiện bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 

3.1. Trước khi tổ chức coi thi, kiểm tra: Các trường tổ chức phun khử khuẩn 

trước kỳ thi; trang bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các 

yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như: thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, 

dung dịch sát khuẩn khô, giấy lau,... 

3.2. Khi tổ chức coi thi, kiểm tra 

- Các thí sinh, cán bộ làm công tác thi thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang 

khi đến điểm thi, trên đường từ điểm thi về nhà và nơi tập trung thí sinh. Các trường 

cấp khẩu trang dự phòng cho thí sinh, cán bộ làm công tác thi trong trường hợp cần 

thiết. Trước khi vào phòng, thi thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, 

sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi và trong suốt thời gian làm bài thi. 

- Cha mẹ học sinh đưa đón: Các đơn vị cử người hướng dẫn cha mẹ học sinh 

không tập trung tại cổng trường, đứng cách điểm thi tối thiểu 20m, sau đó nhanh 

chóng rời khỏi khu vực điểm thi, đeo khẩu trang trong quá trình di chuyển…  

- Tổ chức kiểm tra thân nhiệt thí sinh dự thi và cán bộ làm công tác thi: Trong 

các ngày làm việc tại điểm thi, trước khi tiến hành các công việc liên quan đến công 

tác thi, các đơn vị bố trí người đo thân nhiệt đối với tất cả những người tham gia công 

tác thi và thí sinh dự thi. Các đơn vị cử người phối hợp với cán bộ y tế, công an làm 



 

nhiệm vụ tại điểm thi hỗ trợ giữ gìn trật tự phía trước cổng trường; phân công người 

đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn theo đúng quy định, đảm bảo khoảng cách 

an toàn giữa các thí sinh và thuận lợi trong việc tham dự Kỳ thi. Bố trí các khu vực đo 

thân nhiệt trước khi vào các phòng thi phù hợp, tránh để xảy ra ùn tắc tại các điểm thi.  

 - Đối với các điểm thi có thí sinh có nghi ngờ về dịch tễ (thân nhiệt cao, ho), 

thực hiện các biện pháp sau: 

 + Bố trí khu vực vệ sinh riêng cho các thí sinh này, tạo lối đi riêng từ phòng thi 

đến khu vệ sinh để tránh tiếp xúc gần với những người khác.  

 + Trong quá trình làm thủ tục dự thi và trong suốt quá trình thi, các đơn vị bố 

trí các thí sinh này thi ở các phòng thi dự phòng, đồng thời hướng dẫn các điều kiện 

đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ (rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang), tránh cho các thí 

sinh này tiếp xúc gần với Cán bộ coi thi và các thí sinh dự thi khác. 

+ Trong trường hợp các thí sinh có nhu cầu vệ sinh, bố trí cán bộ hướng dẫn thí 

sinh đi vào khu vực vệ sinh riêng, đảm bảo an toàn vệ sinh và đảm bảo đúng theo 

định.  

II. Đối với các trường tổ chức bốc thăm 

1. Lập nhóm, xác định số lượng học sinh trúng tuyển của mỗi nhóm và xây 

dựng khung giờ, địa điểm để tổ chức bốc thăm  

Trên cơ sở số hồ sơ đã thu, chỉ đạo các trường chia thành các nhóm để tổ chức 

bốc thăm, mỗi nhóm không quá 10 học sinh. 

 - Chỉ tiêu trúng tuyển cho mỗi nhóm: Trên cơ sở tổng số chỉ tiêu tuyển của 

toàn trường, các trường phân đều chỉ tiêu cho các nhóm. 

 - Thời gian tổ chức: 02 ngày (thời lượng tổ chức bốc thăm cho mỗi nhóm là: 

30 phút) 

+ Buổi sáng: bắt đầu từ 7h và kết thúc 11h 30 phút 

+ Buổi chiều: bắt đầu từ 13h và kết thúc 17h 

2. Công tác vệ sinh phòng dịch 

- Cha mẹ học sinh, cán bộ làm công tác tuyển sinh thực hiện nghiêm việc đeo 

khẩu trang khi đến điểm thi, trên đường từ điểm thi về nhà và nơi tập trung. Các 

trường cấp khẩu trang dự phòng cho cha mẹ, cán bộ làm công tác thi trong trường hợp 

cần thiết.  

- Tổ chức kiểm tra thân nhiệt cha mẹ học sinh và cán bộ làm công tác thi: 

Trong các ngày làm việc tại điểm thi, trước khi tiến hành các công việc liên quan đến 

công tác tuyển sinh. Hội đồng thi chỉ đạo các Trưởng điểm thi phối hợp bố trí người 

đo thân nhiệt đối với tất cả những người tham gia công tác thi và thí sinh dự thi. Các 

đơn vị cử người phối hợp với cán bộ y tế, công an làm nhiệm vụ tại điểm thi hỗ trợ 

giữ gìn trật tự phía trước cổng trường; phân công người đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa 



 

tay sát khuẩn theo đúng quy định, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thí sinh và 

thuận lợi trong việc tham dự Kỳ thi. Bố trí các khu vực đo thân nhiệt trước khi vào 

các phòng thi phù hợp, tránh để xảy ra ùn tắc tại các điểm thi.  

 III. Công tác tuyên truyền trước, trong kỳ thi: 

- Trước khi Kì thi, tuyển sinh, các trường dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn trong 

khuôn viên, nhất là tại các khu vực thi, phòng thi, phòng bốc thăm. Chỉ đạo các 

trường thông báo rộng rãi đến học sinh và cha mẹ học sinh các tin tức liên quan đến 

công tác tuyển sinh cũng như kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 và 

yêu cầu nghiêm túc thực hiện. 

- Quán triệt cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia kiểm tra thực hiện nghiêm 

túc “5K” của Bộ Y tế trong quá trình tổ chức kiểm tra, đặc biệt tổ chức đo thân nhiệt 

cho học sinh trước khi vào khu vực kiểm tra. Trường hợp học sinh có triệu chứng bất 

thường về bệnh lý liên quan đến dịch bệnh COVID-19 cần thực hiện cách ly, khoanh 

vùng và liên hệ với cơ quan y tế để xử lý theo quy định. 
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