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PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỲ THI 

     Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện  

dịch COVID-19 diễn biến phức tạp 

 

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển 

sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT; 

Căn cứ Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2020; Chương trình công tác số 84/CTr-BCĐ ngày 10/7/2020 của Trưởng Ban 

chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;  

Căn cứ Công văn số 2782/BGDĐT-QLCL ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2020; Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện dịch 

COVID-19 diễn biến phức tạp; 

Căn cứ Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Ban Chỉ đạo cấp 

tỉnh) xây dựng Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo đúng quy chế thi và 

các văn bản hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tình hình dịch 

COVTD-19 bùng phát trở lại. 

2. Xây dựng Phương án tổ chức Kỳ thi nhằm ứng phó kịp thời trước tình 

hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan rộng 

trên nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước và đã diễn ra tại tỉnh Lạng Sơn. 

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, các ban, ngành, 

đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc triển khai, tổ chức Kỳ thi trên địa bàn 

tỉnh; làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tạo điều kiện để Hội đồng thi và các 
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Điểm thi thực hiện công tác tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc đúng theo các 

văn bản hướng dẫn của các cấp. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên (CBGV, NV), học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội đối 

với chủ trương tổ chức thi 02 đợt theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

1. Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để 

tổ chức kỳ thi theo hai đợt đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng Quy 

chế, đặc biệt lưu ý các biện pháp phòng dịch. 

2. Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với cơ quan Y tế 

trên địa bàn tỉnh thường xuyên triển khai rà soát, phân loại đối tượng học sinh, 

giáo viên thuộc diện F1, F2 của dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của cơ 

quan Y tế địa phương. Đối soát danh sách CBGV, NV và thí sinh của các đơn vị 

tham gia làm nhiệm vụ coi thi và dự thi, xác định rõ các đối tượng giáo viên 

thuộc diện F0, F1, F2 không tham gia công tác tổ chức Kỳ thi và dự thi trong đợt 

thi 01. Dự kiến số thí sinh tham gia thi trong đợt 02 theo Phương án tổ chức thi 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho thí sinh và 

CBGV, NV làm công tác thi.  

3. Chuẩn bị nhân sự, bố trí CBGV, NV làm nhiệm vụ tại mỗi điểm thi bảo 

đảm đủ số lượng trên cơ sở rà soát, sắp xếp, điều chỉnh việc bố trí CBGV, NV 

làm nhiệm vụ trong công tác tổ chức thi đợt 01 và số học sinh tham dự thi đợt 01 

ở mỗi Điểm thi. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng CBGV, NV được huy động để 

triển khai tổ chức thi 02 đợt theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

4. Thông tin báo cáo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

chủ trương tổ chức thi 02 đợt của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để Nhân 

dân và thí sinh nắm rõ, tránh gây hoang mang. Đảm bảo quyền lợi được dự thi 

của tất cả các đối tượng thí sinh được quy định trong Quy chế thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về Kỳ thi với Ban Chỉ đạo cấp quốc 

gia đúng quy định. 

III. TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 01 

1. Đối tượng dự thi 

 Toàn bộ thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, 

cao đẳng năm 2020 trong dữ liệu Quản lý thi, trừ thí sinh tại Điểm thi số 09 -  

THPT Đình Lập (toàn bộ thí sinh Điểm thi THPT Đình Lập và số thí sinh thuộc 

diện F1, F2 trong Kỳ thi đợt 1 trên địa bàn tỉnh (nếu có) sẽ dự thi đợt 02 để bảo 

đảm giãn cách xã hội và an toàn phòng chống dịch cho cán bộ giáo viên, nhân 

viên và thí sinh dự thi).  

2. Số liệu Điểm thi, phòng thi, số thí sinh đăng ký dự thi 

- Số Điểm thi: 20; số phòng thi: 372; số thí sinh đăng ký dự thi: 8.573. 

Trong đó, thí sinh lớp 12: 7.803 (giảm 198 thí sinh là học sinh THPT, 12 thí 

sinh là học sinh giáo dục thường xuyên); thí sinh tự do: 770 (giảm 37 thí sinh). 
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 - Tổng số đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi: 38 đơn vị. Trong đó: Trường 

THPT: 26; Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX: 10; Trường Cao đẳng nghề Lạng 

Sơn:  01; Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc: 01. 

 - Số thí sinh đăng ký dự thi theo mục đích thi: thí sinh lấy kết quả chỉ để 

xét tốt nghiệp: 4.893/8.573; đăng ký dự thi lấy kết quả xét tốt nghiệp và xét 

tuyển sinh đại học, cao đẳng: 3.151/8.573; đăng ký dự thi lấy kết quả chỉ để xét 

tuyển sinh đại học, cao đẳng: 529/8.573. Riêng thí sinh lớp 12: 7.803 thí sinh, 

trong đó chỉ thi tốt nghiệp 4.660/7.803 thí sinh; xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại 

học, cao đẳng 3.143/7.803. Thí sinh tự do: 770, trong đó: chỉ thi tốt nghiệp 

233/770, xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng 08/233; chỉ xét tuyển 

sinh đại học, cao đẳng 529/770 thí sinh. 

3. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ của Hội đồng thi  

- Số cán bộ, giáo viên, công an, bảo vệ, y tế, phục vụ tham gia Ban coi thi 

dự kiến khoảng 1.313 người (Trưởng điểm: 20; Phó Trưởng Điểm: 45; Thư ký: 

71; Cán bộ coi thi: 736; Công an: 92; Y tế: 38; các thành phần khác: 236). 

- Số cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi: 158 người (trong 

đó Thanh tra tỉnh: 27; Thanh tra ủy quyền của Bộ: 73 Thanh tra Sở: 58). 

(Phụ lục các Điểm thi đợt 01 đính kèm) 

4. Công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, phòng chống dịch  

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Điểm thi phối hợp với cơ quan 

Y tế rà soát toàn bộ các điều kiện cơ sở vật chất: phòng thi, phòng bảo quản đề 

thi, bài thi, phòng làm việc, vật liệu thi, trang thiết bị tổ chức Kỳ thi bảo đảm 

đầy đủ, chu đáo, đúng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Chỉ đạo các Điểm thi tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan Y tế triển 

khai các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm an toàn khu vực trường thi, 

phòng thi (phun thuốc khử trùng, đo thân nhiệt CBGV, NV và thí sinh trước mỗi 

buổi thi, phát hiện sàng lọc kịp thời các trường hợp F1, F2 kịp thời) để CBGV, 

NV và thí sinh yên tâm tham gia kỳ thi, khuyến cáo thí sinh và CBGV, NV làm 

nhiệm vụ trong kỳ thi đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần với những người xung 

quanh; bố trí nơi ăn nghỉ bảo đảm an toàn cho CBGV, NV trước diễn biến phức 

tạp của dịch COVID-19. 

Thực hiện các biện pháp bảo dảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19 

theo hướng dẫn tại Công văn số 2908/BGDĐT-GDTC ngày 04/8/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Công điện số 1224/CĐ-BCĐ ngày 04/8/2020 của Bộ Y tế 

về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

 

5. Công tác huy động nhân lực 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan Y tế chỉ đạo các đơn 

vị nghiêm túc thực hiện việc rà soát nhân lực huy động tham gia thực hiện các 

khâu trong Kỳ thi đúng theo quy định, bảo đảm an toàn cho CBGV, NV tham 
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gia thi, không để lọt các đối tượng F1, F2 làm nhiệm vụ công tác tổ chức thi. 

Điều chỉnh phương án bố trí coi thi tại các Điểm thi có CBGV, NV thuộc diện 

F1, F2 không tham gia tổ chức thi. Huy động đủ số lượng CBGV, NV để thực 

hiện công tác tổ chức thi. 

6. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức coi thi, thanh tra thi 

Tăng cường chỉ đạo công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức thi 

cho CBGV, NV làm vụ trong kỳ thi, đặc biệt là số CBGV, NV được huy động 

bổ sung thay thế trong quá trình rà soát nhân lực, bảo đảm 100% CBGV, NV 

tham gia kỳ thi nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ công tác tổ chức coi thi, thanh 

tra thi. Tăng cường thực hiện các biện pháp y tế để bảo đảm an toàn cho CBGV, 

NV tham gia tổ chức thi. 

7. Công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, xét tốt nghiệp, công 

bố kết quả thi  

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức coi thi, chấm thi đúng quy chế, 

đúng lịch hoạt động của Kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 

Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 về việc hướng dẫn tổ chức 

kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 02 

1. Đối tượng dự thi 

Toàn bộ thí sinh của Điểm thi THPT Đình Lập và các thí sinh khác thuộc 

diện F1, F2 trên địa bàn tỉnh (nếu có) và các trường hợp đặc biệt khác (nếu đúng 

theo quy chế hoặc được Bộ Giáo dục & Đào tạo đồng ý). 

2. Phương án tổ chức thi đợt 02 

2.1. Tình huống 01 

- Đối tượng dự thi: chỉ có toàn bộ thí sinh ở Điểm thi THPT Đình Lập 

chưa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 01. 

- Cách thức triển khai: thành lập 01 Điểm thi tại THPT Đình Lập. 

2.2. Tình huống 02 

- Đối tượng dự thi:  

+ Toàn bộ thí sinh ở Điểm thi THPT Đình Lập chưa tham dự kỳ thi tốt 

nghiệp THPT đợt 1; 

+ Số thí sinh chưa dự thi đợt 1 của các Điểm thi khác trên toàn tỉnh đủ 

điều kiện được thi đợt 2 (số lượng dưới 10 phòng thi). 

- Cách thức triển khai: thành lập 02 Điểm thi. 

+ Thành lập 01 Điểm thi tại THPT Đình Lập cho toàn bộ thí sinh của 

Điểm thi THPT Đình Lập dự thi. 
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+ Thành lập 01 Điểm thi tại trường THPT Chuyên Chu Văn An, thành 

phố Lạng Sơn, tổ chức cho tất cả các thí sinh chưa thi đợt 01 của tỉnh dự thi (trừ 

Điểm thi THPT Đình Lập). 

Tổ chức coi thi, chấm thi, xét tốt nghiệp THPT theo Quy chế và lịch tổ 

chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.3. Tình huống 03 

- Đối tượng dự thi:  

+ Toàn bộ thí sinh ở Điểm thi THPT Đình Lập chưa tham dự kỳ thi tốt 

nghiệp THPT đợt 01; 

+ Số thí sinh chưa dự thi đợt 1 của các Điểm thi khác trên toàn tỉnh đủ 

điều kiện được thi đợt 2 (số lượng trên 10 phòng thi). 

- Cách thức triển khai: căn cứ thực tế số lượng, địa bàn thí sinh chưa dự 

thi đợt 1 để thành lập các Điểm thi theo cụm, tuyến cho phù hợp. 

3. Công tác chuẩn bị 

 Các đơn vị trên địa bàn nơi được bố trí thành lập các Điểm thi chuẩn bị  

cơ sở vật chất tổ chức Kỳ thi, quản lý thí sinh, bố trí nơi ăn nghỉ cho thí sinh dự 

thi; bố trí nơi ăn nghỉ cho CBGV, NV, thanh tra làm nhiệm vụ coi thi theo Quy 

chế và hướng dẫn tổ chức thi đợt 02 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho công tác chấm thi. Tiếp tục phối 

hợp với cơ quan Y tế rà soát thí sinh F1, F2 (nếu còn) thực hiện các biện pháp 

bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ cho thí sinh, CBGV, NV tham gia thực hiện 

nhiệm vụ tại các Điểm thi theo quy định. 

 Các trường có thí sinh dự thi đợt 02 có trách nhiệm cử cán bộ giáo viên 

phụ trách, bố trí xe đưa, đón, thí sinh đến các Điểm thi và phối hợp với trường 

nơi tổ chức Điểm thi quản lý thí sinh, bảo đảm an toàn cho thí sinh trong thời 

gian tổ chức thi. Huy động thực hiện công tác xã hội hóa, hỗ trợ thí sinh các bữa 

ăn trưa miễn phí, hỗ trợ miễn phí nơi thí sinh ở trọ trong các khu nội trú của 

trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. 

4. Việc phân công coi thi tại các Điểm thi 

Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các Ban coi thi, phân công 

chéo coi thi các cụm thi bảo đảm khách quan, đúng quy chế. Thực hiện việc coi 

thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Việc chấm thi, lên điểm, xét tốt nghiệp đợt 02 

Thực hiện theo lịch hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tiến độ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 

Chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị, triển khai thực hiện Phương án tổ 

chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT với 02 đợt trong phạm vi tỉnh. Lãnh đạo, điều hành 

mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo đúng quy định của Quy chế thi. 
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 Phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phối hợp tổ 

chức thực hiện Phương án tổ chức 02 đợt của Kỳ thi. Chỉ đạo việc xử lý các ý 

kiến đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 

trong qua trình triển khai Phương án tổ chức thi. 

 Báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc gia về tình hình tổ chức thi 02 đợt, việc 

thực hiện Quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong 

tổ chức thực hiện Phương án tổ chức 02 đợt của Kỳ thi. 

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác 

phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Giao trách nhiệm 

cho Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2020 giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo rà soát, tiếp 

nhận, nắm thông tin, diễn biến của việc rà soát các đối tượng thí sinh thuộc diện 

F0, F1, F2 báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để Trưởng Ban chỉ đạo việc triển khai 

Phương án tổ chức 02 đợt của Kỳ thi kịp thời, phù hợp tình hình thực tế. 

2. Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Phương án tổ chức thi 

02 đợt của Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tình phù hợp tình hình và điều 

kiện thưc tiễn của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Phương án 

tổ chức 02 đợt của Kỳ thi theo sự thống nhất chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  Rà soát, bố trí bảo đảm đủ CBGV, NV để huy động tham gia công tác tổ 

chức Kỳ thi theo hai đợt.   

Tổ phòng chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi do đồng chí Quyền Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Hội đồng thi làm tổ trưởng, đồng chí Phó 

Giám đốc Sở Y tế - thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh làm tổ phó có trách nhiệm 

chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện rà soát đối với CBGV, NV làm công tác 

thi và các thí sinh dự thi thuộc diện F0, F1, F2, cập nhật, tổng hợp để kịp thời 

tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện các chỉ đạo của Trung ương,  

của Tỉnh liên quan đến các cấp độ tình hình dịch bệnh để bảo đảm Kỳ thi được 

an toàn về mọi mặt. 

 Chỉ đạo các trường nơi được lựa chọn bố trí Điểm thi tổ chức thi đợt 01 và 

đợt 02 điều chỉnh bổ sung trong phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT của 

đơn vị theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó cập nhật việc tổ 

chức Kỳ thi theo phương án này và chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cơ sỏa vật 

chất, nhân lực để tổ chức thi đợt 02 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Chỉ đạo trường THPT trên địa bàn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp 

vụ công tác tổ chức thi, coi thi cho CBGV, NV được giao nhiệm vụ tại các Điểm 

thi sau khi có sự điều chỉnh bố trí coi thi ở các Điểm thi. Chịu trách nhiệm toàn 

bộ về công tác tổ chức 02 đợt của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo Quy 

chế thi và các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Sở Y tế  
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Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các 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; phổ biến, 

hướng dẫn CBGV, NV và thí sinh tại các Điểm thi thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Tăng cường công tác phòng chống dịch 

bệnh; chỉ đạo việc rà soát các đối tượng F0, F1, F2 trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận 

thông tin rà soát hàng ngày trong thời gian trước và trong những ngày diễn ra 

công tác coi thi, báo cáo tình hình cho Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và đề xuất 

phương án xử lý phù hợp, kịp thời trước mọi diễn biến đúng thời gian quy định 

mỗi ngày cho đến khi kết thúc Kỳ thi. 

Hỗ trợ việc cung cấp số lượng khẩu trang phòng chống dịch bệnh cho 

CBGV, NV tham gia công tác tổ chức thi, thanh tra thi tại các Điểm thi. Bố trí 

lực lượng cán bộ, bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố, Trạm Y tế các phường, 

xã tham gia Tổ Bảo vệ phục vụ tại các điểm thi; chuẩn bị chu đáo trang thiết bị, 

cơ số thuốc để thực hiện việc sơ cấp cứu kịp thời trong trường hợp cần thiết.  

4. Sở  Tài chính  

Tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung kinh phí phát sinh hỗ trợ  ngành Giáo 

dục tổ chức thi đợt 02 trên địa bàn tỉnh; thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ tổ 

chức Kỳ thi; hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức 

phương án thi hai đợt theo hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Công an tỉnh 

Chỉ đạo xây dựng phương án bảo vệ, bố trí phương tiện, lực lượng đảm bảo 

an ninh, trật tự an toàn, phòng cháy chữa cháy tại các Điểm thi trong hai đợt tổ 

chức thi. Hỗ trợ các Điểm thi trong công tác nhận đề thi, giao bài thi, hồ sơ thi; 

tăng cường lực lượng chốt trực hướng dẫn giao thông vào giờ cao điểm trong các 

ngày tổ chức thi tại tuyến đường dẫn đến các Điểm thi bảo đảm giao thông thông 

suốt, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức thi; bảo đảm 

an ninh nơi tổ chức Điểm thi; phát hiện, xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực 

trong thời gian diễn ra Kỳ thi. Chỉ đạo việc cử cán bộ, chiến sĩ tham gia Ban Coi 

thi tại các Điểm thi trong 02 đợt thi theo đề nghị của Hội đồng thi.  

6. Điện lực Lạng Sơn 

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, phương án bảo đảm cung ứng điện phục vụ 

cho các Điểm thi trên địa bàn các huyện, thành phố. Rà soát, kiểm tra bảo đảm 

cung ứng điện, phòng chống cháy nổ do điện tại các điểm tổ chức thi hai đợt. 

7. Sở Giao thông vận tải 

Chỉ đạo xây dựng phương án bảo đảm giao thông thông suốt tại các tuyến 

đường nơi bố trí Điểm thi; phối hợp chỉ đạo các cơ quan hữu quan tạo điều kiện 

bảo đảm an toàn tuyệt đối việc vận chuyển đề thi, bài thi của các Điểm thi; 

không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức thi; ứng phó với 
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trường hợp bất thường về thời tiết và thiên tai gây sạt lở, nước lớn chia cắt các 

tuyến đường. 

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo, tổ chức thông tin rộng rãi, kịp thời, chính xác về việc triển khai 

Phương án tổ chức hai đợt của Kỳ thi để bảo đảm công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các 

sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và người dân trong việc tổ chức Kỳ thi bảo đảm an 

toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi. 

9. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn 

 Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia 

hoạt động "Thanh niên tình nguyện", "Tiếp sức mùa thi", hỗ trợ các thí sinh tại 

nơi tham gia dự thi để các thí sinh có thể yên tâm tham gia thi. 

 10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

   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 CBGV, NV 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 đến hết kỳ thi; chỉ đạo Trung tâm Y tế 

huyện, thành phố 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 CBGV, NV làm công tác thi tại các Điểm thi; chuẩn bị 

khẩu trang y tế cho thí sinh trong thời gian tham gia dự thi. 

Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các sở ngành liên quan, 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện để sẵn sàng triển 

khai phương án tổ chức hai đợt của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bảo đảm 

an toàn, hiệu quả, đúng quy chế./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ cấp QG Kỳ thi TNTHPT năm 2020 (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các TV BCĐ cấp tỉnh (QĐ số 1470/QĐ-UBND; 

- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các trường THPT, TT GDTX ,  

 TT GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh; 

- Trường CĐ Nghề Lạng Sơn,                   

  trường CĐ CN&NL Đông Bắc; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng  

   KGVX, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Hải 
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Danh sách các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn dự thi đợt 01 (ngày 9-10/8/2020) 

(Kèm theo Phương án số            /PA-BCĐ ngày 06/8/2020                               

của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020) 

 

TT 
Tên Điểm thi  

(Địa điểm tổ chức thi) 
Đối tượng dự thi  

Số 

phòng 

thi  

Số thí 

sinh 

đăng ký 

dự thi 

Dự 

kiến 

số thí 

sinh 

đợt 2 

1  

THPT Chuyên                 

Chu Văn An 

Điện thoại:02056 514 568 

Địa chỉ: Số 24, Đường 

Chu Văn An, P. Đông 

Kinh, TP Lạng Sơn 

Thí sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị:  

(1) Trường THPT chuyên Chu Văn An; 

(2) Trường THPT Dân lập Ngô Thì Sỹ; 

(3) Trung tâm GDTX 1 tỉnh Lạng Sơn; 

(4) Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

17 403 0 

2  

THPT Việt Bắc 

Điện thoại:02053 875 510 

Địa chỉ: Số 72, đường 

Phai Vệ, P. Đông Kinh, 

TP Lạng Sơn 

- Thí sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị: 

(1) Trường THPT Việt Bắc; 

(2) Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao 

Lộc. 

- Thí sinh là quân nhân, công an tại ngũ tại 

các đơn vị: 

(1) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

(2) Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2. 

-Thí sinh tự do trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn. 

29 686 
 

0 

3  

THPT Hoàng Văn Thụ 

Điện thoại:02053866565 

Địa chỉ: Số 55, đường Tổ 

Sơn, P. Chi Lăng, TP 

Lạng Sơn 

- Thí sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị: 

(1) Trường THPT Hoàng Văn Thụ; 

(2) Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh. 

- Thí sinh là quân nhân, công an tại ngũ tại 

các đơn vị: 

(1) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

(2) Công an tỉnh; 

29 676 0 

4  

THPT Cao Lộc  

 Điện thoại:02053 861 436 

Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn 

Cao Lộc, H. Cao Lộc 

Thí sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị: 

(1) Trường THPT Cao Lộc; 

(2) Trường THPT Ba Sơn. 
29 675 0 

5  

THPT Đồng Đăng 

Điện thoại:02053 851 813 

Địa chỉ: Khu Hoàng Văn 

Thụ, Thị trấn Đồng Đăng, 

H. Cao Lộc 

- Thí sinh đang học lớp 12 tại trường THPT 

Đồng Đăng. 

- Thí sinh tự do trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

12 286 0 

6  

THPT Lộc Bình 

Điện thoại:02053 842 899 

Địa chỉ: Thị trấn Lộc 

Bình, H. Lộc Bình 

Thí sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị: 

(1) THPT Lộc Bình; 

(2) Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lộc 

Bình. 

23 512 
 

0 
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TT 
Tên Điểm thi  

(Địa điểm tổ chức thi) 
Đối tượng dự thi  

Số 

phòng 

thi  

Số thí 

sinh 

đăng ký 

dự thi 

Dự 

kiến 

số thí 

sinh 

đợt 2 

7  

THPT Na Dương 

Điện thoại:02053 844 234 

Địa chỉ: Khu 7+9, Thị trấn 

Na Dương, H. Lộc Bình 

Thí sinh đang học lớp 12 tại Trường THPT 

Na Dương. 

 
11 248 0 

8  

PT DTNTTHCS&THPT 

huyện Lộc Bình 

Điện thoại:02053 841969 

Địa chỉ: Thị trấn Lộc 

Bình, H. Lộc Bình 

- Thí sinh đang học lớp 12 tại Trường THPT 

Tú Đoạn. 

- Thí sinh tự do trên địa bàn huyện Lộc Bình. 9 187 0 

9  

THPT Tràng Định 

Điện thoại:02053 883 060 

Địa chỉ: Thị trấn Thất 

Khê, H. Tràng Định 

- Thí sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị: 

(1) Trường  THPT Tràng Định; 

(2) Trường THPT Bình Độ; 

(3)Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tràng 

Định; 

- Thí sinh tự do trên địa bàn huyện Tràng Định. 

23 543 0 

10  

THPT Văn Lãng 

Điện thoại:02053 880 492 

Địa chỉ: Thị trấn Na Sầm, 

H. Văn Lãng 

- Thí sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị: 

(1) Trường THPT Văn Lãng;  

(2) Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Lãng; 

- Thí sinh tự do trên địa bàn huyện Văn Lãng. 

16 369 0 

11  

THPT Lương Văn Tri 

Điện thoại:02053 830 561 

Địa chỉ: Thị trấn Văn 

Quan, H. Văn Quan 

-Thí sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị: 

(1) Trường THPT Lương Văn Tri; 

(2) Trung tâm GGNN-GDTX huyện Văn Quan.  

- Thí sinh tự do trên địa bàn huyện Văn Quan. 

17 385 0 

12  

THPT Văn Quan  

Điện thoại:02053 832 111  

Địa chỉ: Phố Điềm He 2, 

xã Điềm He, H. Văn Quan 

- Thí sinh đang học lớp 12 tại Trường THPT 

Văn Quan 

 
9 189 0 

13  

THPT Bình Gia 

Điện thoại:02053 834 256 

Địa chỉ: Thôn Pá Nim, Thị 

trấn Bình Gia, H. Bình 

Gia 

- Thí sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị: 

(1) Trường THPT Bình Gia; 

(2) Trường THPT Pác Khuông; 

(3) Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình 

Gia; 

- Thí sinh tự do trên địa bàn huyện Bình Gia. 

21 492 0 

14  

THPT Bắc Sơn 

Điện thoại:02053 837 260 

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Sơn, 

H. Bắc Sơn 

- Thí sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị: 

(1) Trường THPT Bắc Sơn; 

(2) Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bắc Sơn; 

- Thí sinh tự do trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

19 435 0 

15  

THPT Vũ Lễ 

Điện thoại: 0253.739.534 

Địa chỉ: Xã Vũ Lễ, H. Bắc Sơn 

Thí sinh đang học lớp 12 tại Trường THPT 

Vũ Lễ. 
9 189 0 



 

11 

 

 

TT 
Tên Điểm thi  

(Địa điểm tổ chức thi) 
Đối tượng dự thi  

Số 

phòng 

thi  

Số thí 

sinh 

đăng ký 

dự thi 

Dự 

kiến 

số thí 

sinh 

đợt 2 

16  

THPT Chi Lăng 

Điện thoại:02053 820 214 

Địa chỉ: Khu Hòa Bình, 

Thị trấn Đồng Mỏ, H. Chi Lăng 

- Thí sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị: 

(1) Trường THPT Chi Lăng; 

(2) Trường THPT Hòa Bình; 

(3) Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chi Lăng; 

- Thí sinh tự do trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

28 672 0 

17  

THPT Đồng Bành 

Điện thoại:02053 824 786 

Địa chỉ: Thị trấn Chi 

Lăng, H. Chi Lăng 

Thí sinh đang học lớp 12 tại Trường THPT 

Đồng Bành 
8 176 0 

18  

THPT Hữu Lũng 

Điện thoại:02053 825 061 

Địa chỉ: Số 123, đường 

Xương Giang, Thị trấn 

Hữu Lũng, H. Hữu Lũng 

- Thí sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị: 

(1) Trường THPT Hữu Lũng; 

 (3) Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông 

lâm Đông Bắc; 

- Thí sinh tự do trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

37 878 0 

19  

TT GDTX 2 Tỉnh 

Điện thoại:02053 825 100 

Địa chỉ: Khu Tân Hòa, 

Thị trấn Hữu Lũng, H. 

Hữu Lũng 

 Thí sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị: 

 (1) Trường THPT Tân Thành;  

 (2) Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn.  

 

15 332 0 

20  

THPT Vân Nham 

Điện thoại:02053 828 389 

Địa chỉ: Xã Vân Nham, H. 

Hữu Lũng 

Thí sinh đang học lớp 12 tại Trường THPT 

Vân Nham 

 11 240 0 

 Tổng cộng 372 8.787 0 

 

(Ấn định danh sách gồm 20 Điểm thi) 

 

Ghi chú:  

- Số thí sinh đăng ký dự thi (tính đến ngày 05/8/2020). 

- Tính đến hết ngày 05/8/2020, Điểm thi THPT Đình Lập có 01 thí sinh 

F1, 20 thí sinh thuộc diện F2; 13 thí sinh trọ học trong Khu 7, thị trấn Đình Lập 

- Khu vực cách ly (tổng số 34 thí sinh). 

- Có 01 Giáo viên thuộc diện F1 và 10 GV thuộc diện F2. 

- Toàn bộ Điểm thi THPT Đình Lập sẽ bố trí thi đợt 02 gồm 12 phòng thi, 

247 thí sinh. 
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