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mùa thi năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Kế hoạch số 1792/KH-HĐT ngày 10/7/2020 của Hội đồng thi
THPT Quốc gia năm 2020 về công tác của Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Quốc
gia năm 2020 tỉnh An Giang; Sở Giáo dục và Đào đề nghị Thủ trưởng các đơn
vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Thường xuyên quán triệt, tăng cường công tác truyền về Quy chế và
các quy định liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 cho phụ huynh và
học sinh (kể cả hệ GDTX) là thí sinh tham gia kỳ thi; lưu ý nhắc nhở học sinh về
thời gian, địa điểm thi và các vật dụng, đồ dùng không được phép mang vào khu
vực thi.
2. Phối hợp cùng huyện, thị, thành Đoàn, chỉ đạo Đoàn trường tích cực,
chủ động thực hiện tốt hoạt động Tiếp sức mùa thi tại đơn vị; phân công đoàn
viên giáo viên cùng đoàn viên học sinh (khối 10, 11), khảo sát, nắm chắc tình
hình của những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ kịp thời phương
tiện đi lại, nơi ăn, nghỉ trong các buổi thi, ngày thi; có phương án tổ chức tốt
việc hỗ trợ giữ vật dụng cá nhân hoặc cho mượn đồ dùng học tập… (không nằm
trong danh mục đồ dùng cấm mang vào phòng thi, không vi phạm quy chế thi)
cho các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020; nhắc nhở thí sinh khi
đi thi không mang theo vật dụng có giá trị hoặc nhiều tiền mặt để tránh mất cắp,
ảnh hưởng đến tâm lý thi. Hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi cần đảm bảo
an toàn về sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác an ninh, giao thông,...
cho thí sinh và cả đoàn viên, thanh niên tình nguyện.
3. Tùy điều kiện thực tế tại địa phương, có thể huy động, vận động sự
tham gia của đoàn viên thanh niên, mạnh thường quân, các tổ chức chính trị - xã
hội, Ban đại diện Cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh, lực lượng an ninh,…
tham gia vào hoạt động Tiếp sức mùa thi; nắm chắc tình hình hỗ trợ của các tổ
chức, cá nhân tình nguyện vì cộng đồng trong hoạt động Tiếp sức mùa thi tại đia
phương và đơn vị, kịp thời cập nhật vào các báo cáo về cấp quản lý.
4. Đối với các điểm thi, cần nghiên cứu, bố trí khu vực giữ đồ cho thí sinh
hợp lý, tốt nhất là ngoài khu vực thi. Nếu đặt trong khu vực thi, lực lượng Tiếp
sức mùa thi chỉ được vào điểm thi thực hiện nhiệm vụ theo thời điểm do trưởng
điểm thi quy định.

5. Phân công cán bộ, giáo viên phụ trách báo cáo hoạt động Tiếp sức mùa
thi (theo mẫu), báo cáo nhanh các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình tổ
chức thực hiện Tiếp sức mùa thi về Sở GDĐT để kịp thời hướng dẫn thêm.
* Thời gian, địa chỉ gửi báo cáo hoạt động Tiếp sức mùa thi:
- Giai đoạn 1: chậm nhất ngày 28/7/2020.
- Giai đoạn 2: chậm nhất ngày 07/8/2020.
- Báo cáo gửi file mềm qua email: phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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