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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 03 tháng 6 năm 2021

V/v phối hợp, hỗ trợ triển khai các
biện phòng, chống dịch Covid-19 đối
với các điểm thi tuyển sinh 10 năm
học 2021-2022

Kính gửi: Sở Y tế.
Căn cứ Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm
học 2021-2022 trên địa bàn tình Bình Phước đối với thí sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2
của dịch bệnh Covid-19;
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Y tế một số nội dung phối hợp, hỗ trợ trong
công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 20212022, cụ thể như sau:
1. Đối với điểm thi trường THCS Tân Bình, thành phố Đồng Xoài là điểm thi
dự phòng dành cho các thí sinh là đối tượng F1 của dịch bệnh Covid-19 (thí sinh F1) có
nhu cầu đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT chuyên Quang Trung, THPT chuyên
Bình Long, PTDTNT THPT Bình Phước, PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập.
- Bố trí điểm cách ly tập trung tại thành phố Đồng Xoài dành cho đối tượng thí
sinh F1.
- Hỗ trợ xe để đưa đi và đón các thí sinh F1 từ điểm cách ly đến địa điểm thi
(THCS Tân Bình, thành phố Đồng Xoài).
- Thực hiện phun khử khuẩn tại địa điểm thi, hoàn thành trước 17 giờ 00 phút
ngày 05/6/2021.
- Hỗ trợ 40 bộ quần áo bảo hộ dành cho cán bộ coi thi.
- Hỗ trợ các dung dịch sát khuẩn đề xử lý bên ngoài bao bì đựng các bài thi của
thí sinh và lau chùi bàn ghế, phòng thi sau mỗi buổi thi.
- Bố trí nhân viên y tế trực tại điểm thi để theo dõi và xử lý các tình huống liên
quan đến sức khỏe của thí sinh.
2. Thực hiện phun khử khuẩn tại điểm thi trường THCS Minh Hưng, huyện
Chơn Thành là điểm thi dành cho các thí sinh ngoài tỉnh có nhu cầu đăng ký tuyển
sinh vào các trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước, hoàn thành trước 17 giờ 00 phút
ngày 05/6/2021. Bố trí nhân viên y tế trực tại điểm thi để theo dõi và xử lý các tình
huống liên quan đến sức khỏe của thí sinh.
Trân trọng./.
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