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GIẤY MỜI  

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

 
Thực hiện Công văn số 2654/BGDĐT-PC ngày 23/6/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2022, UBND tỉnh mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 

- Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh;  

- Các đồng chí Ủy viên và Thư ký Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là lãnh đạo các 

phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Quyết định số 821/QĐ-

UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022); 

 - Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thành 

phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Nội dung: Kiểm tra công tác chỉ đạo của tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 

về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và 

tuyển sinh đại học, giáo dục chuyên nghiệp năm 2022; chỉ đạo tổ chức triển khai 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh. 

3. Thời gian và địa điểm:   

- Thời gian: từ 16 giờ 00 phút, ngày 01/7/2022 (thứ Sáu); 

- Địa điểm: phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị:  

a) Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Chủ trì, liên hệ tổ chức đón tiếp Đoàn kiểm tra; bố trí nơi làm việc, ăn, 

nghỉ của Đoàn trong thời gian làm việc tại tỉnh; 

- Chủ trì, trao đổi thống nhất với Đoàn kiểm tra về lịch trình kiểm tra thực 

tế (kiểm tra địa điểm in sao đề thi; 01 điểm thi; địa điểm chấm thi); mời các 

thành phần liên quan tham gia kiểm tra thực tế cùng Đoàn kiểm tra; 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của Ban 

Chỉ đạo cấp tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra theo nội dung làm việc, in phát tài 

liệu đến các thành phần dự làm việc; phối hợp với Ban Chỉ đạo thành phố Lạng 

Sơn chuẩn bị nội dung báo cáo, điều kiện làm việc tại các Điểm thi Đoàn đến 

kiểm tra. 

b) Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thành phố Lạng Sơn 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo, điều kiện làm việc 

tại các Điểm thi Đoàn đến kiểm tra.  

c) Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

đón tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra, chuẩn bị phòng họp để Đoàn kiểm tra làm 

việc với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. 

d) Các thành phần dự làm việc thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND 

thành phố Lạng Sơn chuẩn bị nội dung theo trách nhiệm của đơn vị, báo cáo với 

Đoàn kiểm tra. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự làm việc./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần làm việc; 

- Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh, 

  Cổng TTĐT tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, THNC, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH).  

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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