ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1124/UBND-VP

Văn Quan, ngày 04 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Thông báo
kết luận số 401/TB-UBND ngày
01/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Kính gửi:
- Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
huyện Văn Quan;
- - Trường THPT Lương Văn Tri; Trường THPT
Văn Quan;
- Trung tâm Y tế huyện Văn Quan;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Thông báo số 401/TB-UBND ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về Kết luâ ̣n của đồng chí Nguyễn Long Hải , Phó Chủ tich
̣ UBND tin̉ h ,
Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại
cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
UBND huyện đề nghị Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp TPHP năm 2020 huyện
Văn Quan, các cơ quan liên quan cần triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh
và của UBND huyện, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:
1. Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp TPHP năm 2020 huyện Văn Quan khẩn
trương hoàn thiện và phê duyệt phương án tổ chức Kỳ thi tại các Điểm thi, trong
đó chú trọng bổ sung phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi và phòng
chống dịch COVID-19.
2. Trung tâm Y tế, Trường THPT Lương Văn Tri, Trường THPT Văn Quan
phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác rà soát các trường
hợp thuộc diện F1, F2 (nếu có) trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham
dự kỳ thi trên địa bàn; thiết lập cơ chế thông tin, trao đổi kết quả rà soát với Sở
Giáo dục và Đào tạo trước 15 giờ 00 hằng ngày, kể từ ngày 03/8/2020 đến hết kỳ
thi; Trung tâm Y tế huyện, bố trí đủ cán bộ y tế cho các Điểm thi theo Kế hoạch
của Sở Y tế, đồng thời có phương án chuẩn bị lực lượng bổ sung để sẵn sàng xử lý
tình huống khi có phát sinh dịch bệnh; chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, dụng cụ đo
thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại các
Điểm thi; chuẩn bị khẩu trang y tế cho thí sinh trong thời gian tham gia dự thi;
Trung tâm Y tế triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các Điểm thi,
phun thuốc khử khuẩn tại các Điểm thi, kiểm tra chất lượng nước rửa tay, dụng cụ
đo thân nhiệt, các phương tiện và nhân lực bảo đảm y tế tại các điểm thi,… hoàn
thành trước ngày 05/8/2020; xây dựng tài liệu và phổ biến, hướng dẫn cán bộ, giáo
viên, nhân viên tại các phòng thi cho thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
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3. UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. UBND xã Điềm He, UBND thị trấn Văn
Quan chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các Điểm
thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
(Gửi kèm Thông báo số 401/TB-UBND ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh
Lạng Sơn trên iOffice).
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HU, TT HĐND huyện (b/c);
- CT các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- CVP HĐND&UBND huyện;
- Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, VP.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Triệu Đức Dũng

