
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 

V/v triển khai chỉ đạo của Bộ 

GD&ĐT về tổ chức Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 

Lào Cai, ngày         tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế. 

 

Thực hiện Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL; tham mưu cho UBND tỉnh 

các phương án tổ chức Kỳ thi phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó chủ động 

bố trí dự phòng lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi, nhất là cán bộ, giáo viên để sẵn 

sàng thay thế những người bị cách ly y tế (nếu có); đảm bảo cơ sở vật chất và các 

điều kiện khác tại các điểm thi dự phòng, sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. 

2. Sở Y tế có trách nhiệm cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về đối 

tượng F0, F1, F2 theo phân loại của Ngành trong phòng, chống dịch để Sở Giáo 

dục và Đào tạo cập nhật đầy đủ tình hình thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 

không thể dự thi đợt 1 (từ ngày 07-08/7/2021), sẽ phải tham dự đợt thi thứ 2, báo 

cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/7/2021; đồng thời, điều chỉnh phương 

án tổ chức Kỳ thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và tất cả những người 

tham gia tổ chức Kỳ thi. 

(Gửi kèm Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Căn cứ nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các đơn vị liên 

quan khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: TU, UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, TH1, VX(1,2). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Giàng Thị Dung 
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