UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HOA LƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 653/UBND-GD&ĐT

Hoa Lư, ngày 10 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chỉ đạo thực hiện tuyển sinh
lớp 1, lớp 6, xét công nhận tốt
nghiệp THCS, Bổ túc THCS, thi
tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh
lớp 10 THPT năm 2022

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện;
- Hiệu trưởng Trường THPT: Hoa Lư A, Trương Hán Siêu;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ GD&ĐT
về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Quyết định số 43/QĐUBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Kế hoạch
6 sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tỉnh Ninh Bình;
tuyển
5 Căn cứ Công văn số 484/SGDĐT-QLCL ngày 15/4/2022 của Sở GD&ĐT
3 Bình về việc hướng dẫn việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021Ninh
2022;
Căn cứ Công văn số 568/SGDĐT-QLCL ngày 29/4/2022 của Sở GD&ĐT
Ninh Bình về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, thi tuyển sinh lớp 10 THPT
năm học 2022-2023;
Để các kỳ thi, tuyển sinh lớp 1, lớp 6, xét công nhận tốt nghiệp THCS, Bổ
túc THCS, thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2022 trên địa bàn
huyện đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế,
UBND huyện Hoa Lư yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể
của huyện; Hiệu trưởng Trường THPT: Hoa Lư A, Trương Hán Siêu; Giám đốc
Trung tâm GDNN-GDTX huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực
hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ
tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tới
toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các đơn vị, trường học.
Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung, cách thức,
phương thức, những điểm mới của các kỳ thi, tuyển sinh, xét công nhận tốt nghiệp
THCS đến học sinh, phụ huynh biết và hiểu rõ.
- Tiếp tục chỉ đạo các trường tiểu học, THCS hoàn thành chương trình giảng
dạy đảm bảo Kế hoạch thời gian năm học, đúng quy định của Bộ GD&ĐT.
- Chỉ đạo các trường THCS tổ chức cho tất cả học sinh lớp 9 học tập Quy
chế thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
- Chỉ đạo, tổ chức học Quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ làm thi cho cán bộ,
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giáo viên tham gia làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi tại các kỳ thi; Đặc biệt quán triệt
sâu sắc tới cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ tại các kỳ thi về nâng cao tinh
thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình để
các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng Quy chế.
- Phối hợp chặt chẽ với các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa
bàn, bố trí phương án điểm thi dự phòng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân
lực, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho các kỳ thi nhất là kỳ thi tốt
nghiệp THPT theo đúng quy định.
- Xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các kỳ tuyển sinh lớp
1, lớp 6, xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS đảm bảo mục đích, yêu
cầu của từng nhiệm vụ và giúp cho các đơn vị, trường học triển khai thực hiện
thuận lợi, hiệu quả.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức xét tốt nghiệp THCS và Bổ túc
THCS đúng quy chế, an toàn, hiệu quả.
- Tổ chức các cuộc kiểm tra trước, trong và sau tốt nghiệp THCS, duyệt kết
quả, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.
- Chỉ đạo công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn theo đúng quy
chế, quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương.
2. Trường THPT: Hoa Lư A, Trương Hán Siêu; Trung tâm GDNNGDTX huyện
- Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức ôn tập,
giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng làm bài thi đặc biệt là bài thi môn Ngữ
văn, Toán, Ngoại ngữ, bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội; thực hiện kiểm
tra, đánh giá, xếp loại học sinh đảm bảo khách quan, công bằng; tổ chức cho tất cả
học sinh lớp 12 học tập Quy chế thi tốt nghiệp THPT, hướng dẫn công tác tuyển
sinh đại học, cao đẳng và các quy định, hướng dẫn có liên quan; Hướng dẫn, tư
vấn, phổ biến và làm rõ những vấn đề mới cho học sinh trong việc làm hồ sơ đăng
ký dự thi và xét tuyển đại học, cao đẳng; Giúp đỡ thí sinh và tạo điều kiện về cơ sở
vật chất, trang thiết bị phục vụ cho thí sinh trong việc đăng ký dự thi và điều chỉnh
nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT;
Tạo tâm thế tốt nhất để học sinh yên tâm, bình tĩnh, tự tin trước khi bước vào kỳ
thi.
- Xây dựng phương án và tổ chức các kỳ thi đảm bảo mục đích, yêu cầu của
mỗi kỳ thi, đúng Quy chế thi, đúng lịch trình, phù hợp với điều kiện thực tiễn và
năng lực tổ chức thi của đơn vị.
- Tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2022, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 theo đúng Quy chế thi, các
quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh, của huyện.
- Chỉ đạo, tổ chức học Quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ làm thi cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, thanh tra thi tại các
kỳ thi; Đặc biệt quán triệt sâu sắc tới cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công
tác thi tại các kỳ thi về nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong
việc thực hiện nhiệm vụ của mình để các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan,
công bằng, đúng Quy chế.
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- Tăng cường công tác tự kiểm tra ở tất cả các khâu vận chuyển, bảo quản đề
thi, bài thi, coi thi và thực hiện nghiêm chế độ thống kê báo cáo.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ
thuật phục vụ cho các kỳ thi nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT theo đúng quy định;
Đề xuất, kiến nghị kịp thời với UBND huyện trong việc chuẩn bị, tổ chức các kỳ
thi.
3. Các ngành: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài
chính - Kế hoạch, Trung tâm Y tế, Điện lực Hoa Lư, Phòng Văn hoá – Thông tin,
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện căn cứ nhiệm vụ chức năng
của mình chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ các kỳ thi như: Triển khai nghiêm
túc công tác bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn cho cán
bộ, giáo viên, giảng viên tham gia tổ chức thi và thí sinh; công tác bảo mật đề thi,
vận chuyển, bàn giao, lưu giữ đề thi, bài thi. Cấp kinh phí đảm bảo kịp thời, đầy đủ
cho các kỳ thi, tuyển sinh, xét tốt nghiệp. Triển khai hoạt động tình nguyện để kịp
thời hỗ trợ thí sinh và người thân có khó khăn trong đi lại, ăn, ở tại các điểm tổ
chức thi, phối hợp với các ban, ngành có liên quan để xử lý kịp thời khi xảy ra tai
nạn hoặc các tình huống bất thường (về thời tiết, thiên tai,...). Tăng cường phương
tiện đảm bảo giao thông, có các phương án kịp thời giải tỏa ách tắc, vi phạm giao
thông trước và trong các ngày thi, không để thí sinh đến dự thi muộn do các vấn đề
về giao thông. Đảm bảo công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các kỳ thi,
kịp thời xử lý các tình huống khi có ngộ độc thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh
xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi. Đảm bảo nguồn điện liên tục, ổn định cho việc
học tập của học sinh cũng như tại các địa điểm tổ chức các kỳ thi, đặc biệt là nơi
làm việc của Ban/Hội đồng coi thi.
4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động hội viên và các tầng lớp nhân
dân động viên, chuẩn bị chu đáo về vật chất và tinh thần cho con em tham dự các
kỳ thi đạt kết quả tốt.
- Huyện Đoàn chủ trì, phối hợp với các ngành và các đơn vị liên quan tổ
chức hoạt động tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”,… trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2022, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023, phục vụ
các kỳ thi, tuyển sinh, xét công nhận tốt nghiệp THCS diễn ra trên địa bàn huyện.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên
truyền đến các tầng lớp nhân dân về các quy định tổ chức thi của kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2022, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023.
- Xây dựng phương án huy động các lực lượng tham gia bảo vệ các kỳ thi,
các điểm thi thuộc địa bàn, địa phương quản lý, đặc biệt lưu ý cần bảo đảm các
điều kiện thuận lợi về giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ an ninh trật tự
tại các khu vực nơi có tổ chức thi.
- Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh
thuộc gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn,
không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại,...
Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện các kỳ thi, tuyển
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sinh, xét công nhận tốt nghiệp THCS, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng
các ban, ngành, đoàn thể của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt
chẽ với Phòng GD&ĐT, Trường THPT Hoa Lư A, THPT Trương Hán Siêu và
Trung tâm GDNN-GDTX huyện, tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt các kỳ thi, tuyển
sinh và xét tốt nghiệp theo đúng Quy chế thi và các quy định hiện hành. Trong quá
trình thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo về UBND huyện xem xét
và giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD&ĐT Ninh Bình;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;
- Lưu: VT, GD&ĐT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chức vụ: Huyện Hoa Lư
Thời gian ký: 10/05/2022 17:10:53

Lưu Quang Minh

