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Số:             /SGD&ĐT-QLCL
V/v hướng dẫn bổ sung trong tổ

chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
THPT năm học 2022-2023.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Lào Cai, ngày        tháng    6   năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT.

Tiếp theo văn bản số 692/SGD&ĐT-QLCL ngày 06/5/2022 của Sở

GD&ĐT về việc tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-
2023 (gọi tắt là công văn số 692); căn cứ công văn số 2232/BGDĐT-QLCL
ngày 30/5/2022 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022
cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (gọi tắt là công văn số 2232), Sở

GD&ĐT hướng dẫn bổ sung một số nội dung trong tổ chức  kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 như  sau:

1. Tổ chức Hội đồng ra đề thi

- Thời gian: Từ 14h00 ngày 04/6/2022 thực hiện xét nghiệm Covid-19
(test nhanh) cho các thành viên Hội đồng; thực hiện cách ly ngay sau khi có kết
quả xét nghiệm.

- Địa điểm: Tầng 5, nhà 6 tầng, trường THPT Chuyên.

Lưu ý: Sở GD&ĐT gửi danh sách thành viên Hội đồng ra đề thi trước
8h00 ngày 04/6/2022; Hiệu trưởng các trường THPT có trách nhiệm thông báo

theo đúng yêu cầu tại văn bản số 247/SGD&ĐT-QLCL ngày 24/02/2022 của Sở

GD&ĐT.

2. Tổ chức thi cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

2.1. Xác định đối tượng thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Thực
hiện theo quy định tại công văn số 2232.

2.2. Bố trí phòng thi đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19:

- Thí sinh thuộc diện F0, có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp
trong thời gian diễn ra Kỳ thi không tham gia dự thi. Trường hợp thí sinh diện
F0 có nguyện vọng dự thi thực hiện theo quy định tại công văn số 2232.

- Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ, thí sinh thuộc diện F1 thực hiện
theo quy định tại công văn số 2232.

2.3. Triển khai giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19
trong tổ chức thi: Thực hiện theo công văn số 692 và 2232, Sở GD&ĐT hướng
dẫn bổ sung một số nội dung cụ thể như sau:

a) Coi thi

- Thu bài thi và các giấy tờ liên quan tại phòng thi riêng: Cán bộ coi thi
thu bài thi, sắp xếp, kiểm đếm bài thi của thí sinh; sau đó cùng cán bộ giám sát

niêm phong túi đựng bài thi của phòng thi và thực hiện khử khuẩn tại phòng thi
(có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn phun lên bề mặt túi đựng bài thi, để tránh

việc nhòe, mờ chữ ký và các thông tin trên túi đựng bài thi, cán bộ coi thi có thể



sử dụng băng dính trắng để dán lên các bề mặt trước khi khử khuẩn); bàn giao
nguyên túi đựng bài thi đã niêm phong cho Chủ tịch Hội đồng coi thi ngay sau
khi kết thúc mỗi buổi thi. Các hồ sơ thi liên quan, giấy nháp…niêm phong riêng

vào một túi và thực hiện khử khuẩn trước khi bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng
coi thi.

- Đối với môn Tin học thi tại phòng thi riêng, khử khuẩn vỏ đĩa CD ghi
dữ liệu, túi đựng bài thi của thí sinh và túi đựng hồ sơ thi liên quan, giấy nháp tại
phòng thi riêng trước khi bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng coi thi.

- Đối với thi nói môn ngoại ngữ thi tại phòng thi riêng, khử khuẩn đĩa CD
ghi nội dung trả lời của thí sinh, túi đựng hồ sơ thi liên quan, giấy nháp tại
phòng thi riêng trước khi bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng coi thi.

b) Chấm thi: Thực hiện khử khuẩn bằng tia cực tím trong khu vực làm

phách bài thi dưới sự giám sát trực tiếp của thanh tra đối với các bài thi, đĩa CD
ghi nội dung bài làm của thí sinh; đưa các bài thi của thí sinh tại các phòng thi
riêng về đúng túi bài thi của phòng thi theo số báo danh của thí sinh tại Hội đồng
coi thi trước khi thực hiện việc dồn túi trong quy trình làm phách bài thi.

c) Yêu cầu:

- Chủ tịch Hội đồng coi thi tổ chức để nhân viên y tế tại các Hội đồng có

trách nhiệm hướng dẫn kỹ các kỹ năng trong việc sử dụng quần áo bảo hộ và

thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho cán bộ làm thi
tham gia các nhiệm vụ liên quan.

- Hiệu trưởng các trường tổ chức Hội đồng coi thi phối hợp chặt chẽ với
Phòng GD&ĐT để thông báo, hướng dẫn thí sinh tham dự Kỳ thi nắm rõ các

quy định về tổ chức Kỳ thi đối với những thí sinh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ

với các cơ quan liên quan để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tổ chức Kỳ thi tại
đơn vị.

Sở GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT nghiên cứu, triển khai
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các Phòng GD&ĐT;
- Các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi;
- Đăng cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT, QLCL. 

GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt
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