
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số          /SGDĐT - VP 

V/v tổ chức thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      ĐắkLắk, ngày         tháng 8  năm 2020 

 
 

     Kính gửi: 

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Trưởng các Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 và tăng 

cường triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk thông báo đến tất cả các cơ sở 

giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh như sau: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn sẽ được tổ chức từ ngày 08/8/2020 đến ngày 10/8/2020 theo 

kế hoạch của Bộ GD&ĐT. 

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có học sinh, học viên dự thi 

và Trưởng các điểm thi thực hiện một số nội dung sau: 

- Thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên; phụ huynh học sinh; cán bộ, giáo 

viên và người lao động của đơn vị chủ trương về việc tổ chức Kỳ thi tại tỉnh Đắk Lắk như 

trên. 

- Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh diễn ra nghiêm túc, an toàn; đặc 

biệt đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh dự thi; cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực 

lượng tham gia công tác tổ chức thi, Thủ trưởng các đơn vị có học sinh, học viên dự thi và 

Trưởng các điểm thi triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, bạch hầu; các khuyến cáo và hướng dẫn của ngành Y tế 

về phòng chống dịch bệnh; các hướng dẫn của ngành GD&ĐT về chuẩn bị các điều kiện, 

triển khai phương án phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức thi. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực 

hiện./.     
 

Nơi nhận:                                                                                    
  - Như trên (để t/h); 

  - UBND tỉnh (để b/c); 

  - UBND các huyện, TX, TP   

  - Lãnh đạo Sở (để c/đ); 

  - Sở Thông tin và Truyền thông (để p/h); 

  - Sở Y tế (để p/h); 

  - Các cơ quan báo chí (để p/h); 

  - Trưởng các phòng CMNV Sở; 

  - Cổng TTĐT Sở GD&ĐT;                                                                                  

  - Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Phạm Đăng Khoa 
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