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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Dự tại cuộc  

họp Ban chỉ đạo cấp huyện kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 
 

Ngày 29/7/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Dự, Trưởng 

Ban chỉ đạo cấp huyện, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2020 (theo Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 

20/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện).  

Sau khi nghe Trưởng phòng GD&ĐT thông qua dự thảo phương án tổ chức 

kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ 

đạo cấp huyện kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn 

Đình Dự kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo trên cơ sở ý kiến phát biểu của các 

thành viên tại cuộc họp khẩn trương hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc 

phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; tham mưu ban hành, 

quản lý các văn bản chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kịp thời, 

đúng quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng 

rãi, niêm yết công khai Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ 

GD&ĐT, phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của huyện để cán bộ, giáo 

viên, học sinh, phụ  huynh học sinh và nhân dân biết, thực hiện và giám sát. 

- Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị các điều 

kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, công tác đảm bảo ANTT, an toàn cho kỳ 

thi. Mỗi điểm thi cử 01 cán bộ phòng GD&ĐT phụ trách làm đầu mối thông tin 

các vấn đề về công tác ANTT; giới thiệu, hướng dẫn nơi ăn, ở cho các giám thị, 

thí sinh và các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn. 

- Tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, huyện về công tác chuẩn bị, 

tổ chức và các vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Phối 

hợp với Văn phòng HĐND-UBND điều động 03 xe công thực hiện vận chuyển, 

đề thi đến các điểm thi và bài thi về Sở GD&ĐT theo quy định (01 xe UBND 

huyện; 01 xe Huyện ủy; 01 xe Công an huyện). 

2. Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX 

- Hoàn thành chương trình năm học ở tất cả các môn theo quy định của 

Bộ GD&ĐT; tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi 



cho học sinh, đặc biệt quan tâm đối tượng học sinh có học lực yếu, kém; hoàn 

chỉnh hồ sơ học sinh theo đúng quy định.  

- Tổ chức thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Ngành giáo dục, của 

tỉnh, của huyện về công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh học tập nắm vững quy chế 

thi, nghiệp vụ thi, nội quy thi. Tăng cường CSVC đảm bảo cho kỳ thi an toàn, 

nghiêm túc, đúng quy chế.  

- Chủ động phối hợp với UBND xã, thị trấn làm tốt công tác bảo vệ kì 

thi, tập kết phương tiện của  người nhà đưa đón thí sinh. Phối hợp với Hội cha 

mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn ở cho các thí sinh trong thời gian thi. 

- Chủ động báo cáo với Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, trạm 

y tế, các địa phương có đặt địa điểm thi để thống nhất danh sách công an, nhân 

viên bảo vệ, nhân viên y tế để có phương án bảo vệ điểm thi được diễn ra an 

toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

3. Các phòng, ban, ngành cấp huyện 

-  Công an huyện: Chủ trì phối hợp với Ban CHQS huyện bố trí đủ lực 

lượng bảo vệ vòng trong cho các Điểm thi; lập Phương án bảo vệ và trực tiếp 

chỉ đạo toàn bộ công tác bảo vệ thi trên địa bàn huyện. Bảo vệ an toàn cho các 

Điểm thi, CBGV làm nhiệm vụ thi và thí sinh. Kiên quyết xử lý theo đúng pháp 

luật những đối tượng gây rối làm ảnh hưởng đến các kỳ thi.  

Xây dựng phương án chống ùn tắc giao thông, tổ chức tuần tra nắm bắt 

tình hình ANTT tại các điểm. Có biện pháp quản lý các máy photocoppy trên 

địa bàn huyện trong những ngày thi, đề phòng các tình huống có thể diễn biến 

phức tạp đối với kỳ thi. 

- Ban CHQS huyện: Phối hợp với Công an huyện và các điểm thi, bố trí 

lực lượng tham gia bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự. 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Phối hợp với công an huyện chỉ đạo các xã, thị 

trấn giải tỏa hành lang giao thông tại các khu vực thi, đảm bảo giao thông thông 

suốt trong những ngày diễn ra kỳ thi. 

- Huyện đoàn: Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình "sinh viên 

tình nguyện", "tiếp sức mùa thi", hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh có khó 

khăn trong việc đi lại, ăn, ở tại các điểm thi; bố trí 14 tình nguyện viên hướng 

dẫn  thí sinh thực hiện sát khuẩn tay trước mỗi buổi thi và học quy chế (tại điểm 

thi trường THPT Quảng Xương I: 04 người; Quảng Xương II: 04 người; Quảng 

Xương IV: 06 người). 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu với UBND huyện cấp kinh phí 

hỗ trợ kì thi đảm bảo theo chế độ hiện hành. 

- Phòng Y tế: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực 

hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, chống dịch bệnh nhất là dịch 

bệnh Covid-19; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc 

thực phẩm xảy ra tại các điểm thi. 



- Trung tâm Y tế: Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 

huyện tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại 03 điểm thi. Chỉ đạo cho các 

Trạm y tế Thị trấn Tân Phong, xã Tiên Trang, xã Quảng Ngọc  bố trí đủ lực 

lượng y tế theo đề nghị của các trường đặt địa điểm thi và cơ số thuốc phục vụ  

kì thi theo quy định; bố trí 14 cán bộ y tế thực hiện đo thân nhiệt cho thí sinh 

trước mỗi buổi thi và học quy chế (tại điểm thi trường THPT Quảng Xương I: 

01 bác sỹ; 03 cán bộ y tế; Quảng Xương II: 01 bác sỹ; 03 cán bộ y tế; Quảng 

Xương IV: 01 bác sỹ; 05 cán bộ y tế). 

- Bệnh viện đa khoa huyện: Chuẩn bị sẵn sàng đội cấp cứu, xe cứu thương 

đi làm nhiệm vụ khi có yêu cầu từ Ban chỉ đạo. 

- Chi nhánh điện: Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ điện cho các điểm coi 

thi, chấm thi, đặc biệt trong các ngày tổ chức thi.  

- Trung tâm viễn thông huyện: Có biện pháp đảm bảo thông tin liên lạc 

trong suốt thời gian coi thi, chấm thi của kỳ thi. Giữ vững thông tin liên lạc 

giữa Ban chỉ đạo, đoàn kiểm tra thi của huyện với các điểm thi và các địa 

phương có đặt địa điểm thi. 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: Chủ động phối hợp 

với phòng GD&ĐT làm tốt công tác tuyên truyền trên phạm vi toàn  huyện về 

mục đích, yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để học sinh, phụ 

huynh và nhân dân tự giác thực hiện. 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện: Phối hợp với phòng Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức các cuộc họp của Ban chỉ đạo thi, bố trí phương tiện cho các 

đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức thi ở các điểm thi.  

4. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân dân địa 

phương về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của các kỳ thi, không tập trung đông 

người ở các hội đồng thi, nghiêm cấm các quán photocoppy xung quanh khu vực 

thi hoạt động in ấn trong những ngày diễn ra kì thi. 

- Thị trấn Tân Phong, xã Tiên Trang, xã Quảng Ngọc phối hợp với các 

điểm thi có phương án bảo vệ vòng ngoài; bố trí nơi tập kết xe, thí sinh chờ thi 

và người nhà đưa đón thí sinh; tạo điều kiện cho thí sinh và người nhà thí sinh 

có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp 

thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi. Bố trí các trạm barie, không để 

những người không có phận sự đến gần các khu vực thi. Cử 01 cán bộ phối hợp 

với trường có đặt điểm thi phụ trách về việc bố trí nơi ăn, ở ăn đảm bảo an toàn  

cho giám thị về làm nhiệm vụ tại các điểm thi. 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phân công cho cán bộ, 

công chức, các tổ chức, đoàn thể  của địa phương phụ trách các phần việc có liên 

quan đến kỳ thi. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về trật 

tự an ninh và các điều kiện về CSVC phục vụ cho kỳ thi trên địa bàn đảm bảo an 

toàn, đúng luật. 



 Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông 

báo kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Phó 

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Dự để các cá nhân, đơn vị có liên quan 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                               
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn 

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                          

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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