
UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC YÊN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:               /UBND 

V/v chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021 

 

Bắc Yên, ngày         tháng 5 năm 2021 

  

       Kính gửi:   
   - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;  

- Trường THPT Bắc Yên; 
   - Trường PTDTNT THCS&THPT Bắc Yên; 

   - Trung tâm GDTX huyện; 
- Hội Khuyến học huyện;  
- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

- Huyện Đoàn Bắc Yên;  
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.    
 

 Thực hiện Công văn số 811/SGDĐT-VP ngày 17/5/2021 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về phối hợp chỉ đạo công tác dạy học và chuẩn bị các điều kiện để tổ 

chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

 Để đảm bảo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn 

huyện đạt hiệu quả; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

1. Đối với Trường THPT Bắc Yên, Trường PTDTNT THCS&THPT 

Bắc Yên, Trung tâm GDTX huyện 

- Tiếp tục tăng cường công tác dạy học học kỳ 2 năm học 2020-2021 để đảm 

bảo kết thúc chương trình đúng thời gian quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- Chú trọng công tác ôn tập, phụ đạo, bổ trợ kiến thức cho học sinh khối 
12, đảm bảo các em học sinh đều được chuẩn bị kiến thức tốt nhất trước khi 

bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; 

- Tổ chức cho học sinh chưa tốt nghiệp đăng ký dự thi theo dạng thí sinh 

tự do. Tổ chức ôn thi cho thí sinh tự do và học viên GDTX theo hình thức tự học 
có hướng dẫn; 

 - Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và đề xuất, phối 
hợp chuẩn bị các điều kiện liên quan như y tế, điện, nước… để đảm bảo kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2021 được diễn ra an toàn, hiệu quả, tiết kiệm (xây dựng 
Kế hoạch trong điều kiện bình thường và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp). 

 - Rà soát, xác định nguyên nhân dẫn đến việc học sinh gặp hoàn cảnh khó 

khăn có thể bỏ ôn tập và bỏ thi.  
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 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời động viên, hỗ trợ thí 
sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, thí  

sinh khuyết tật tham dự Kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn.  

- Báo cáo tình hình ôn tập cho học sinh lớp 12 (đến thời điểm 20/5/2021); 

xây dựng  phương án/kịch bản để tiếp tục duy trì ổn định, hiệu quả công tác tổ 
chức ôn tập và thi tốt nghiệp cho học sinh khối lớp 12 trong điều kiện phải áp 

dụng Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Chính phủ; Lập danh sách học sinh gặp 
khó khăn báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) trước 

ngày 21/5/2021. 

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Chủ trì, khâu nối với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện về công 
tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện, 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

 - Chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc có học viên là giáo viên đang theo 
học chương trình GDTX hình thức tự học có hướng dẫn, tạo điều kiện cho giáo viên 

tham gia ôn tập đầy đủ để dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đạt hiệu quả. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình ôn tập cho học sinh lớp 12 (đến thời điểm 
20/5/2021);  tiếp nhận các phương án/kịch bản tiếp tục duy trì ổn định, hiệu quả 

công tác tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp cho học sinh khối lớp 12 trong điều 
kiện phải áp dụng Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Chính phủ của các đơn vị 

và danh sách học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hiện đang gặp khó 
khăn có nguy cơ bỏ thi, bỏ học từ các trường THPT, TTGDTX báo cáo UBND 

huyện đề xuất phương án hỗ trợ, xử lý trước ngày 25/5/2021.  

 3. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Khuyến học huyện, 
Huyện đoàn Bắc Yên 

- Chỉ đạo các chi hội cơ sở nắm bắt tình hình học sinh lớp 12, học sinh 
học xong lớp 12 từ những năm học trước, tích cực tuyên truyền học sinh tham 
gia đến lớp ôn tập đầy đủ, không bỏ học, bỏ tiết, tích cực học tập ở nhà. 

- Có những hình thức hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có 
thêm động lực và có thái độ học tập tích cực; động viên cha mẹ học sinh đôn 

đốc con em mình đến trường ôn thi tốt nghiệp, quản lý học sinh học tập ở nhà 
cũng như khi đến trường. 

- Huyện đoàn Bắc Yên xây dựng kế hoạch “Tiếp sức mùa thi năm 2021” 

thiết thực, hiệu quả. 

 4. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện 

Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo đặc biệt là tuyên 
truyền về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đến đông đảo tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn huyện.  

 5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
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- Chỉ đạo chính quyền cấp bản, tiểu khu cùng chung tay với các trường 
học vận động học sinh đến lớp ôn tập đầy đủ, không bỏ học, bỏ tiết, tích cực học 

tập tại trường, ở nhà. 

- Kịp thời động viên, hỗ trợ thí sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng 

xa, vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, thí sinh khuyết tật tham dự Kỳ thi; không để 
thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn.  

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
nghiêm túc chỉ đạo, phối hợp triển khai, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, PGD 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Thào A Mua 
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