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KẾ HOẠCH
Tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông
tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy
chế tuyển sinh); Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi tắt là Điều lệ trường trung học); Thông tư số
01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của trường phổ thông dân tộc nội trú; Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày
18/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10
THPT năm học 2022-2023 tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Quyết định 43).
Ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 xây dựng kế
hoạch tổ chức Kỳ thi như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại tỉnh theo
Quy chế tuyển sinh, lịch trình, kế hoạch của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển
sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của tỉnh, đảm bảo Kỳ thi được tổ chức an toàn,
nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng
chất lượng dạy và học.
II. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC
1. Công tác chuẩn bị
- Họp Ban Chỉ đạo thi: Tổng kết công tác thi năm 2021, phương hướng chỉ đạo
công tác thi năm 2022; xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi (có giấy mời riêng).
- Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, sử
dụng phần mềm quản lý thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 (theo lịch
của Sở GDĐT).
- Từ ngày 11/5 đến ngày 16/5/2022: Các trường THPT công lập, trường Phổ
thông thực hành Sư phạm Tràng An tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, hoàn thành nhập
dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi tuyển sinh (theo lịch của Sở GDĐT).
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- Chậm nhất ngày 15/5/2022: Thành lập Hội đồng thi; phân công nhiệm vụ cho
các thành viên của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi.
- Chậm nhất ngày 25/5/2022: Hoàn thành kiểm tra điều kiện các Điểm thi.
2. Công tác ra đề và in sao đề thi: Từ ngày 28/5 đến ngày 10/6/2022, Ban Ra
đề thi và in sao đề thi làm việc.
3. Công tác coi thi
- Ngày 07/6/2022: Ban Coi thi làm việc.
- Từ 13 giờ 30 phút ngày 07/6/2022: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm
thi; Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi; Thí sinh đến phòng thi, nộp Giấy chứng nhận tốt
nghiệp tạm thời, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có). Ban Vận chuyển và
bàn giao đề thi bàn giao đề thi cho các Điểm thi.
- Từ ngày 08/6 đến ngày 10/6/2022: Tổ chức thi theo lịch.
4. Công tác chấm thi, công bố kết quả
- Từ ngày 11/6 đến ngày 19/6/2022: Tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm
thi, chuyển bài thi, hồ sơ thi và các thiết bị theo quy định về địa điểm lưu trữ.
- Ngày 20/6/2022: Công bố kết quả thi.
- Chậm nhất ngày 23/6/2022: Sở GDĐT công bố điểm trúng tuyển vào các
trường THPT công lập.
5. Công tác phúc khảo
- Từ ngày 21/6 đến 09 giờ ngày 24/6/2022: Các trường phổ thông thu nhận đơn
phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
- Chậm nhất 14 giờ ngày 25/6/2022: Các trường phổ thông chuyển dữ liệu phúc
khảo, danh sách phúc khảo và đơn xin phúc khảo về Sở GDĐT.
- Trước ngày 05/7/2022: Hoàn thành công tác phúc khảo bài thi.
III. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
Thực hiện theo Quy chế thi và các quy định về hướng dẫn công tác thanh tra
các kỳ thi của Bộ GDĐT. Ban Chỉ đạo thi của tỉnh sẽ kiểm tra các công đoạn, các khâu
trong quá trình tổ chức kỳ thi.
IV. KINH PHÍ
Thực hiện theo Nghị quyết số 131/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển
sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết số
132/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban
hành Quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi,
hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số
10/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định cơ
chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên
địa bàn tỉnh Ninh Bình.
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các phòng GDĐT: Thực hiện đúng Kế hoạch thời gian năm học, tổ chức
ôn tập, ôn thi cho học sinh theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT năm học 2021 2022; tập trung rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh; tổ chức tuyên truyền để cán bộ,
giáo viên và người học có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT
năm học 2022 - 2023; tổ chức học quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ làm thi cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên thuộc quản lý của phòng GDĐT tham gia làm nhiệm vụ công tác thi;
tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 đúng thời gian quy định.
- Ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh cho các trường theo quy định.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các trường THPT công lập: Tiếp nhận Hồ sơ đăng
ký dự thi, đăng ký xét tuyển thẳng. Chuẩn bị và rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất để
tổ chức thi; tổ chức học quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ làm thi cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên tham gia làm nhiệm vụ công tác thi.
- Phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động y
tế tại các điểm thi, chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế thu và sử dụng mức
thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
đảm bảo theo quy định.
- Ban hành các văn bản chi tiết về hướng dẫn thi và các văn bản khác có liên
quan đến kỳ thi. Quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi theo
Quy chế thi, quy định của Sở GDĐT.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ
thuật phục vụ cho kỳ thi.
- Chỉ đạo, tổ chức việc ra đề và sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công
bố điểm thi, điểm chuẩn trúng tuyển đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đúng
lịch trình về tổ chức kỳ thi.
- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật trong
các khâu, công đoạn của tổ chức Kỳ thi, nhất là việc ra đề và in sao đề thi, vận chuyển
và bàn giao đề thi đến các điểm thi, vận chuyển bài thi từ các điểm thi về Hội đồng thi,
vận chuyển bài thi từ Hội đồng thi đến nơi chấm thi và trở về đảm bảo an toàn, bảo
mật, đúng lịch trình.
- Chỉ đạo các nhà trường nơi đặt điểm thi nếu tổ chức cung cấp các bữa ăn cho
cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi thì phải ký hợp đồng với nhà
hàng, cơ sở nấu ăn có Giấy phép kinh doanh và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an
toàn thực phẩm để cung cấp các bữa ăn cho những người làm nhiệm vụ tại điểm thi
trong những ngày tổ chức thi (trong hợp đồng phải nêu rõ nguồn gốc thực phẩm).
- Chú trọng thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi.
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- Báo cáo về Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi đúng lịch quy định.
2. Công an tỉnh
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho
các địa điểm tổ chức kỳ thi, nơi ăn nghỉ tập trung của cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ
tại kỳ thi; đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi.
Đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn, bảo mật trong các khâu, công đoạn của tổ chức
Kỳ thi, nhất là công tác ra đề thi và in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi
của các điểm thi, công tác chấm thi, phúc khảo (nếu có); công tác phân luồng giao
thông xung quanh điểm thi và trên địa bàn đảm bảo giao thông thông suốt. Xây dựng
phương án phối hợp khắc phục, cứu hộ, cứu nạn các sự cố bất thường về thời tiết,
thiên tai, dịch bệnh.
3. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện cơ chế thu và sử dụng mức thu
dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo
đúng quy định.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Phối hợp với Sở GDĐT nắm bắt tình hình và công tác chuẩn bị trước kỳ thi, chỉ
đạo việc xây dựng kế hoạch của các Ban, Ngành liên quan ở tỉnh và các địa phương
định hướng công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân
những vấn đề cần thiết, mới của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.
5. Sở Y tế
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, vận chuyển
cấp cứu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh bị mệt, ốm đau trong thời gian tổ
chức kỳ thi; Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số
thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám chữa bệnh; có phương án hỗ trợ
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp
thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các Điểm thi,
địa điểm ra đề thi và in sao đề thi, chấm thi, phúc khảo bài thi. Phối hợp với Sở GDĐT
trong phòng chống dịch Covid-19 tại các địa điểm tổ chức các hoạt động thi.
6. Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng thanh tra Sở GDĐT trong công tác thanh
tra, kiểm tra các khâu tổ chức kỳ thi.
7. Sở Giao thông Vận tải
Bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới
việc tổ chức Kỳ thi, đặc biệt là trong thời gian tổ chức coi thi.
8. Sở Thông tin và Truyền thông
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo thông tin thông
suốt phục vụ cho kỳ thi; phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn
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tỉnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và
những điểm mới của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023; chỉ đạo các
đơn vị bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ
tầng, tạo thuận lợi cho công bố kết quả thi, tra cứu điểm thi được thuận lợi, thông suốt.
9. Tỉnh đoàn
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình tình nguyện đảm bảo an
toàn, thiết thực, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao; thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và
các lực lượng xã hội tham gia; tạo môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy tinh
thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với
cộng đồng nhưng không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, mỹ quan, an
toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong phòng chống dịch Covid-19,... và các hoạt động
tổ chức thi tại các địa điểm thi.
10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình
Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, người dân hiểu, nắm
được những nội dung cơ bản của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023;
Động viên các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tạo mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra
nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, trung thực, khách quan.
11. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình
Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp điện cho khu vực ra đề thi và in sao đề
thi, khu vực làm phách bài thi, tại các Điểm thi; địa điểm tổ chức chấm thi, phúc khảo
bài thi; có phương án dự phòng với những sự cố bất thường tại các khu vực có tổ chức
hoạt động thi. Tạo điều kiện tốt nhất để cung cấp nguồn điện phục vụ cho việc học, ôn
thi của học sinh.
12. UBND huyện, thành phố
- Chỉ đạo phòng GDĐT: Chọn cử, tập huấn Quy chế thi, nghiệp vụ làm thi và
các quy định của Bộ GDĐT, Sở GDĐT cho cán bộ, giáo viên các trường THCS tham
gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi theo phương án điều động của Sở GDĐT; xét công nhận
tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 đảm bảo đúng Quy chế, quy định và lịch trình.
- Chỉ đạo các trường THCS nơi đặt điểm thi dự phòng chuẩn bị tốt về cơ sở vật
chất, trang thiết bị theo đúng quy định của Kỳ thi.
- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa phương, UBND các xã,
phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về các quy
định tổ chức thi, những điểm mới, quan trọng của kỳ thi.
- Xây dựng phương án huy động các lực lượng tham gia bảo vệ 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, phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ
an ninh trật tự tại các khu vực nơi có tổ chức thi.
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Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 có ý nghĩa quan trọng,
Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, Ban, Ngành có
liên quan và UBND huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thường trực của
Ban Chỉ đạo (Sở GDĐT), tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt kỳ thi đúng mục đích, yêu cầu,
Quy chế tuyển sinh, lịch trình và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính,
Thông tin và Truyền thông, Y tế; Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- Cty TNHH MTV Điện lực NB;
- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Thanh tra tỉnh;
- Tỉnh đoàn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo thi;
- Lưu: VT, VP2, VP5, VP7, VP6.
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TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Tống Quang Thìn

