
 

 

UBND HUYỆN HỮU LŨNG 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /VH&TT Hữu Lũng, ngày      tháng 8 năm 2021 

V/ v tuyên truyền tổ chức Kỳ thi trung  

học phổ thông năm 2021 đợt 2 

 

Kính gửi: 

 

 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1489/STTTT-TTBCXB ngày 29/7/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông 

năm 2021 đợt 2, Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện. 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Kỳ thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2, tập trung phổ biến kịp thời, đầy 

đủ, chính xác các thông tin về Kỳ thi, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo 

trong việc triển khai các hoạt động tại Kỳ thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

thí sinh dự thi. 

2. Tăng cường tuyên truyền chủ trương tổ chức kỳ thi của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội; phổ biến, quán triệt thí sinh, người 

tham gia tổ chức thi nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của 

ngành Y tế và hạn chế đi đến những nơi không thật sự cần thiết. Tuyên truyền sự 

cần thiết trong việc triển khai xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 cho thí sinh dự 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2, đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp 

"5K" tại các phòng thi; phân luồng, giãn cách thí sinh tại các điểm thi... để các em 

yên tâm chuẩn bị tốt nhất về tâm lý, kiến thức cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2021 đợt 2. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

nêu trên và báo cáo khi có yêu cầu./. 

(Các văn bản liên quan gửi kèm trên VNPT -  iOffice) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT tỉnh (b/c); 

- PCT (VX) UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Khổng Hồng Minh 
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