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THÔNG BÁO 
Chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị  

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại thành phố Lạng Sơn 

 
Thực hiện Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh, đồng 

chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra công tác 
chuẩn bị Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại thành phố Lạng 
Sơn, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Thành phần Đoàn của tỉnh 
- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Đoàn; 
- Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi Trung học phổ thông 

quốc gia năm 2018 là lãnh đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, 
Công an tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Khoa giáo - Văn xã; 
- Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng liên quan của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo mời). 
2. Thành phần của đơn vị Đoàn đến kiểm tra 
- Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông 

quốc gia năm 2018 thành phố Lạng Sơn; 
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan của thành phố 

Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo thành phố mời). 
- Lãnh đạo Trường học được kiểm tra. 
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Từ 14h00’ đến 15h00’ ngày 18/6/2018 (Thứ Hai): Tại điểm thi 
Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An; 

2. Từ 15h30’ đến 17h00’ ngày 18/6/2018 (Thứ Hai): Tại điểm thi 
Trường Trung học phổ thông Việt Bắc. 

III. NỘI DUNG LÀM VIỆC 
Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tại các điểm thi, cụ thể như sau: 
1. Số liệu kỳ thi  
- Số thí sinh đăng ký dự thi, trong đó: Thí sinh nữ, thí sinh tự do, dân tộc, 

diện ưu tiên 2, diện ưu tiên 3; số thí sinh có điểm bảo lưu; 
- Số thí sinh và số phòng thi đăng ký dự thi theo từng môn thi. 
2. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi  
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- Công tác tuyên truyền về kỳ thi; việc quán triệt, ban hành các văn bản 
chỉ đạo Kỳ thi; tổ chức học quy chế và tập huấn nghiệp vụ tổ chức kỳ thi cho 
cán bộ, giáo viên, học sinh; thành lập Tổ bảo vệ phục vụ Kỳ thi... 

- Việc bố trí cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức Kỳ thi, trong đó: Trưởng 
điểm, Phó Trưởng điểm, thư ký, số cán bộ giám sát, số cán bộ coi thi; số lượng 
bảo vệ, phục vụ (Bác sĩ, công an, bảo vệ, phục vụ); 

- Công tác tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn chuẩn bị cho Kỳ thi; 

- Kế hoạch khai mạc Kỳ thi; 
- Hồ sơ của điểm thi (Kế hoạch của Điểm thi, tổ Bảo vệ phục vụ thi...); 
- Cơ sở vật chất (phòng làm việc, phòng thi, phương án bố trí địa điểm 

chờ thi của thí sinh, phân luồng giao thông, phòng Trưởng điểm thi, tủ đựng đề 
thi, bài thi, phòng y tế, khu vệ sinh; vật liệu, văn phòng phẩm, việc niêm yết các 
thông tin của điểm thi…); 

- Phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi (an ninh trật tự, an toàn giao 
thông, thông tin liên lạc, phòng chống cháy nổ, ứng phó với các hiện tượng bất 
thường của thời tiết, phương án bảo vệ đề thi, bài thi, phương án chuyển bài thi 
về Sở Giáo dục và Đào tạo); 

- Chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt, an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ, 
giáo viên làm công tác thi;việc bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại, bảo đảm 
an ninh an toàn cho cán bộ, giảng viên và giáo viên coi thi; 

- Phương án hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong các ngày thi 
(Số lượng, hình thức....). 

- Khó khăn, kiến nghị, đề xuất. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 thành phố 
Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo theo nội dung làm việc; in ấn, phát tài liệu cho các 
thành phần dự làm việc; mời các thành phần liên quan dự làm việc; chuẩn bị các 
điều kiện phục vụ Đoàn kiểm tra làm việc. 

2. Các thành phần dự buổi làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị ý 
kiến tham gia. 

Trân trọng thông báo và kính mời các đồng chí dự làm việc./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần làm việc;                                     
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND thành phố LS; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, HC-QT, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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