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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học  

phổ thông năm 2022 tại huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng 

   

 

Ngày 21/6/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi 

kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 

2022 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi). Tham dự buổi làm việc có các Phó Trưởng Ban, 

thư ký, thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là Lãnh đạo các Sở, ngành: Giáo dục và 

Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng 

có đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện và các thành viên 

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp huyện năm 2022 của huyện Hữu Lũng 

và huyện Chi Lăng.  

Sau khi kiểm tra thực tế các Điểm thi Trường THPT Hữu Lũng, Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn, Trường THPT Chi Lăng; nghe 

Ban Chỉ đạo huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng báo cáo tình hình chuẩn bị Kỳ 

thi trên địa bàn, ý kiến của các thành phần tham dự buổi làm việc, đồng chí Chủ 

tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Kỳ thi tốt nghiệp THPT là Kỳ thi có ý nghĩa rất quan trọng, đánh giá quá 

trình 12 năm học ở bậc phổ thông của học sinh, là cơ sở để xét công nhận tốt 

nghiệp THPT cho học sinh và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Thực hiện Chỉ thị 

của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 

03/6/2022 về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022 để chỉ đạo toàn diện việc tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh đánh giá cao Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022 các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng đã chủ động trong công tác chỉ đạo, 

ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản triển khai thực hiện, chuẩn bị chu đáo các 

điều kiện để tổ chức Kỳ thi theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.  

2. Để Kỳ thi diễn ra thành công, yêu cầu UBND huyện Hữu Lũng, UBND 

huyện Chi Lăng và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 
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a) Ban Chỉ đạo Kỳ thi các huyện, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo 

các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tiếp tục tăng cường công tác tuyên 

truyền, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi để các cấp, các ngành, các 

bậc cha mẹ học sinh và Nhân dân biết, hiểu rõ về Kỳ thi. Từ đó nâng cao nhận 

thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội để cùng phối hợp, vào 

cuộc, chung tay góp sức tổ chức Kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, minh 

bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. 

b) Tiếp tục tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh. Tập trung hướng dẫn học 

sinh phương pháp, kỹ năng làm bài thi; quan tâm hơn đối với những học sinh có 

lực học không cao, có kết quả thi thử còn hạn chế, căn cứ đối tượng học sinh để 

dành thời gian và cử giáo viên có kinh nghiệm tham gia hướng dẫn, ôn luyện. 

Đồng thời quan tâm, tạo cho học sinh có tâm lý ổn định, vững vàng, bình tĩnh, 

tự tin tham dự Kỳ thi.  

c) Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho Kỳ thi một cách chủ động, 

chu đáo và toàn diện: 

- Rà soát điều kiện cơ sở vật chất cần thiết tại các phòng thi (phòng thi 

chính thức, phòng thi dự phòng), phòng chờ, phòng để đồ dùng của học sinh,…; 

- Có phương án cụ thể để tổ chức Kỳ thi phù hợp với tình hình dịch bệnh 

COVID-19, bảo đảm công tác phòng chống dịch theo quy định; trong quá trình 

tổ chức Kỳ thi nếu phát hiện thí sinh thuộc diện F0 mà vẫn bảo đảm sức khỏe thì 

tổ chức cho thí sinh dự thi tại phòng thi dự phòng để bảo đảm quyền lợi cho thí 

sinh. Quan tâm đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nước uống cho thí sinh, 

cán bộ coi thi; 

- Có phương án, kế hoạch cụ thể để ứng phó, xử lý kịp thời với các sự cố 

như: mất điện, hỏa hoạn, thiên tai,… Ban Chỉ đạo Kỳ thi huyện Chi Lăng có 

phương án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đơn vị lực 

lượng vũ trang trên địa bàn để sẵn sàng các phương án hỗ trợ thí sinh tham dự 

Kỳ thi khi có diễn biến bất thường về mưa lũ; 

- Tổ chức đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ, phương tiện đi lại, bảo đảm an ninh 

trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ coi thi thực hiện nhiệm vụ trong Kỳ thi; 

- Phối hợp thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trước 

cổng và xung quanh điểm thi, bảo đảm an toàn, bảo mật đề thi, bài thi. 

d) Thực hiện tốt hoạt động tiếp sức mùa thi cho thí sinh. Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh các cấp phối hợp với Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp huyện rà soát thông tin, 

các nội dung liên quan để hỗ trợ thí sinh; đồng thời phối hợp, tăng cường tuyên 

truyền, huy động sự tham gia ủng hộ của các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo 

tâm, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân của thí 



3 

 

sinh, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay 

đi lại, góp phần bảo đảm cho Kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: GDĐT, YT, TTTT, 

CA tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh; 

- Huyện ủy các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng; 

- UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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