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THÔNG BÁO
Kết luận Hội nghị xây dựng phương án ôn thi tốt nghiệp THPT
sẵn sàng ứng phó với các tình huống của diễn biến dịch bệnh Covid-19
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ tỉnh
ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và
tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Ngày 12/5/2021, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến về kế hoạch ôn
thi tốt nghiệp THPT sẵn sàng với các tình huống của diễn biến dịch bệnh Covid19, đồng chí Giám đốc và Tập thể lãnh đạo Sở GD&ĐT chủ trì Hội nghị. Tham
dự Hội nghị trực tuyến có các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp
vụ của Sở GD&ĐT; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.
Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội nghị về các biện pháp, giải
pháp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức hiệu
quả công tác ôn tập, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh/học viên có nguy cơ
trượt tốt nghiệp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kết luận các nội dung của
Hội nghị xây dựng phương án ôn thi tốt nghiệp THPT sẵn sàng với các tình
huống của diễn biến dịch bệnh Covid-19 như sau:
1. Chủ trương chỉ đạo chung
Khi học sinh phải giãn cách hoặc phải dừng đến trường (theo Chỉ thị
15/CT-TTg hoặc Chỉ thị 16/CT-TTg), các nhà trường phải có biện pháp, giải pháp
phù hợp đảm bảo quản lý học sinh ở gần trường để vừa đảm bảo phòng chống
dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì tốt việc tổ chức ôn tập, dạy bổ sung
kiến thức cho học sinh/học viên có nguy cơ trượt tốt nghiệp (bao gồm cả các thí
sinh tự do); đặc biệt là cần đảm bảo cơ sở hạ tầng mạng internet để các em học
sinh/học viên tiếp tục học online có hiệu quả.
2. Mục tiêu công tác quản lý, hỗ trợ học sinh/học viên lớp 12 và thí
sinh tự do trong ôn tập, học bổ sung kiến thức
Các trường có lớp 12 cần quyết tâm, tập trung cao, huy động sức mạnh
tổng thể trong và ngoài trường để hoàn thành các mục tiêu bao trùm là tỷ lệ tốt
nghiệp THPT năm 2021 không thấp hơn và có tiến bộ hơn năm 2020.
Nỗ lực vượt khó, sáng tạo để tập trung cải thiện chất lượng học tập, nâng
cao khả năng đỗ tốt nghiệp cho từng em học sinh/học viên, nhất là các em học
sinh/học viên có nguy cơ trượt tốt nghiệp và thí sinh tự do. Để hoàn thành mục
tiêu này, các đơn vị tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu cụ thể sau:
- 100% học sinh/học viên được quản lý bố trí ở gần trường, trung tâm.
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- 100% học sinh/học viên có máy tính, điện thoại thông minh để học
online (ôn tập, học bổ sung kiến thức).
- 100% học sinh/học viên lớp 12 và thí sinh tự do tiếp tục được duy trì ôn tập.
và 100% học sinh/học viên thực hiện hiệu quả giờ ôn môn toán và địa lý.
- 100% học sinh/học viên có nguy cơ trượt tốt nghiệp (qua theo dõi, đánh
và thi thử) được học bổ sung kiến thức, kỹ năng.
- Đặc biệt quan tâm tới việc vận động, thuyết phục các các thí sinh tự do
đăng ký thi tốt nghiệp năm 2021 đến trường, tham gia ôn tập, củng cố kiến thức,
kỹ năng để đảm bảo có đủ kiến thức, kỹ năng tham dự thi đạt kết quả tốt.
3. Giải pháp thực hiện ôn tập, dạy bổ sung kiến thức ứng phó với các
tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19
3.1- Trong trường hợp phải giãn cách xã hội khi áp dụng Chỉ thị 15/CTTTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Các khối lớp 10 và 11 hiện đã cơ bản hoàn thành chương trình năm học
và dừng đến trường, nên trong tình huống phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
15/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ vẫn đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện cần
thiết để thực hiện giãn cách lớp học theo quy định để duy trì ôn tập, học bổ sung
kiến thức đối với học sinh lớp 12 có nguy cơ trượt tốt nghiệp.
3.2-Trong trường hợp học sinh phải dừng đến trường khi áp dụng Chỉ
thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Để đạt được mục tiêu nơi ở của 100% học sinh có mạng internet tốt để
duy trì học online (ôn tập, dạy bổ sung kiến thức), các trường cần có phương án
bố trí cho các em học sinh lớp 12 ở gần trường (tại khu vực trung tâm huyện để
đảm bảo chất lượng đường truyền internet).
Nhằm đạt được mục tiêu 100% học sinh được nhà trường quản lý để
phòng chống dịch bệnh Covid-19, quán xuyến quá trình tổ chức cho các em học
sinh lớp 12 ôn tập, học bổ sung kiến thức, các trường cần có phương án bố trí
cho các em học sinh lớp 12 ở gần trường trên cơ sở các định hướng như sau: (1)
ở trọ, ở nhà dân, nhà bạn gần trường; (2) ở khu bán trú/nội trú của nhà trường
(nếu có) hoặc của các trường THCS, tiểu học ở gần trường; (3) học sinh lớp 12
các trường PTDT nội trú ở lại trường (trong trường hợp trường PTDT nội trú
được trưng tập làm khu cách ly tập trung thì đề xuất với UBND huyện bố trí địa
điểm phù hợp để duy trì ôn tập cho học sinh); (4) phối hợp bố trí học sinh lớp 12
ở trong khu nội trú của trường PTDT nội trú.
Nhằm đạt được mục tiêu 100% học sinh có máy tính, điện thoại thông
minh để học online, nhà trường cần rà soát, thống kê để có giải pháp hỗ trợ, tài
trợ từ các nguồn học sinh lớp 10, 11 cho mượn; huy động các nguồn tài trợ hỗ
trợ, ủng hộ của các cơ quan, trường học, cá nhân (trong đó có cả gia đình, dòng
họ của chính học sinh) về phương tiện máy tính, điện thoại thông minh cho học
sinh; đồng thời hỗ trợ, tài trợ, giúp đỡ về sinh hoạt của học sinh.
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3.3- Xây dựng phương án tổ chức ôn tập, dạy bổ sung kiến thức ứng
phó với các tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19
Căn cứ yêu cầu thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ nêu trên và điều kiện thực tiễn của đơn vị, các cơ sở
giáo dục xây dưng phương án tiếp tục duy trì tổ chức ôn tập, dạy bổ sung kiến
thức cho học sinh lớp 12 có nguy cơ trượt tốt nghiệp, thí sinh tự do xin ý kiến
cha mẹ học sinh và báo cáo UBND huyện/thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch Covid-19 phê duyệt để sẵn sàng thực hiện khi có tình huống xảy ra. Hoàn
thành trình UBND huyện/thành phố phê duyệt trước 20/5/2021.
4- Các nội dung công tác cần quan tâm thực hiện hiệu quả
Tổ chức tốt các kỳ thi thử (đảm bảo 100% học sinh được thi thử), phân
tích toàn diện, sâu sắc kết quả thi thử để: (1) cải tiến phương pháp dạy và nội
dung ôn tập, dạy bổ sung kiến thức; (2) thông báo, trả bài thi cụ thể cho từng
học sinh; (3) thông tin đến cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể; nhằm giúp
học sinh tiến bộ trong ôn tập, nhất là việc học bổ sung kiến thức của học
sinh/học viên có nguy cơ trượt tốt nghiệp, thí sinh tự do.
Trang bị máy tính Casio, atlat địa lý để đảm bảo 100% học sinh có đủ
điều kiến cần thiết đáp ứng công tác ôn thi, dự thi.
Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm K12.Online cho toàn bộ giáo viên
các nhà trường, sau đó tập huấn cho học sinh; đồng thời nghiên cứu, tham khảo
thêm để lựa chọn phần mềm phù hợp hiệu quả nhất, đáp ứng cơ bản các yêu cầu
dạy học, ôn tập và thi, kiểm tra online một cách trung thực, hiệu quả.
Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ toàn diện công tác
tổ chức ôn thi, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh của đơn vị; đảm bảo thực
hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng của thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp
THPt năm 2021 và đúng quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Tăng cường tổ chức vận động, hỗ trợ nguồn kinh phí xã hội hóa và các hỗ
trợ cần thiết, thiết thực khác để giúp các em học sinh/học viên và các thầy cô ôn
thi có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên các thầy cô và các em học sinh yên
tâm ôn tập, giảng dạy và bổ sung kiến thức hiệu quả.
Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên huy động, vận động toàn thể
giáo viên trong nhà trường tập trung, chung tay thực hiện công tác ôn thi tốt
nghiệp, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp (công
tác tổ chức ôn tập, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh đòi hỏi phải phối hợp
thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ và có nhiều khó khăn, trở ngại nên cần xác
định là nhiệm vụ chung của toàn trường, là trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên trong nhà trường).
Chủ động báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối
hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể của địa phương để hỗ trợ
trong công tác quản lý và giúp đỡ nhà trường trong công tác tổ chức ôn tập, dạy
bổ sung kiến thức cho học sinh/học viên lớp 12.
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Đặc biệt quan tâm công tác phối hợp giữa các trường trung học phổ thông
và trung tâm giáo dục thường xuyên. Hiệu trưởng và giám đốc trung tâm có
trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức ôn tập, dạy bổ
sung kiến thức trong thực hiện nhiệm vụ ôn tập, dạy bổ sung kiến thức cho học
sinh/học viên lớp 12; đồng thời phối hợp thực hiện đánh giá giáo viên được phân
công tham gia ôn tập, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh/học viên lớp 12.
Các đơn vị cần chủ động tham mưu, chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2021 (cơ sở vật chất, giáo viên tham gia công tác thi, tiếp
tục tập huấn cho giáo viên tự nghiên cứu về nghiệp vụ thi…).
Giao phòng GDTrH&GDTX bố trí các giờ dạy mẫu trực tuyến (ôn thi,
dạy bổ sung kiến thức) của các môn thi tốt nghiệp THPT, trong đó trọng tâm là
các giờ dạy có sử dụng máy tính Casio, atlat địa lý, kỹ thuật ôn thi ngoại ngữ để
giáo viên các môn thi trong toàn tỉnh dự giờ, học tập kinh nghiệm.
Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát như
hiện nay, các trường/trung tâm tiếp tục duy trì cho học sinh ôn tập, học bổ sung
kiến thức trực tiếp tại trường; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về
phòng chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 các cấp.
Thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, tiếp
tục phát huy những kinh nghiệm quý đã có trong công tác chuẩn bị và tổ chức
kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, sự đồng lòng quyết tâm vượt khó, sáng tạo
của hiệu trưởng/giám đốc, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo
dục, trong đó có các thầy cô giáo thực hiện nhiệm vụ biệt phái sẽ đảm bảo vững
chắc cho việc thực hiện thắng lợi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Trên đây là Kết luận Hội nghị xây dựng phương án tổ chức ôn thi tốt
nghiệp THPT sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch bệnh
Covid-19. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ sở
giáo dục cần báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng GDTrHGDTX; ĐT&KT, QLCLGD) để kịp thời xem xét, giải quyết.
Yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
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