UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2085 /SGDĐT-VP

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v định hướng một số nội dung
phát ngôn và cung cấp thông tin cho
báo chí về công tác tổ chức thi tốt
nghiệp THPT năm 2020
Kính gửi: Đồng chí Trưởng điểm thi- Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện các văn bản Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông
(THPT) năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Để truyền thông về công tác chuẩn bị, công tác tổ chức kỳ thi trong điều kiện vừa tổ chức
thi vừa tổ chức phòng chống dịch Covid-19 để nhân dân trong toàn tỉnh được biết, Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đồng chí Trưởng điểm thi (là người phát ngôn
của các Điểm thi) khi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí chú ý một số nội dung
như sau:
1. Cung cấp số liệu đăng ký dự thi
- Số phòng thi, số thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, thí sinh lớp 12 là....
- Số thí sinh đăng ký dự thi theo mục đích thi: thí sinh lấy kết quả chỉ để xét tốt
nghiệp......,....(%); Đăng ký dự thi lấy kết quả xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học,
cao đẳng: .......(%); Đăng ký dự thi lấy kết quả chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao
đẳng:........ (%).
2. Cung cấp số liệu thí sinh dự thi từng môn thi
- Số thí sinh đến tham gia thi..... số thí sinh vắng thi...........lý do
3. Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Điểm thi
- Việc khử khuẩn vệ sinh trường lớp trước khi thi; số phòng thi dự phòng, phòng Y tế, số
cán bộ Y tế; việc bố trí cán bộ đo thân nhiệt trước khi thi; số lượng dụng cụ đo thân nhiệt, số bồn
rửa tay, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang..... . Việc bố trí chỗ ăn, nghỉ, phương tiện đi lại của cán
bộ làm công tác thi.
4. Việc hỗ trợ các thí sinh dự thi
- Số liệu thí sinh được hỗ trợ....., cách thức, phương pháp hỗ trợ.....
5. Công tác phối hợp các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi
- Công tác phối hợp với các lực lượng liên quan (Y tế, Công an, Điện lực...
Trên đây là một số định hướng đề nghị các đồng chí Trưởng điểm thi nghiêm túc
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Lưu: VT, VP.
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