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    Như Xuân, ngày       tháng      năm 2022 

 

 

      Kính gửi:  

- Các thành viên BCĐ thi tốt nghiệp THPT huyện; 

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

    - Hiệu trưởng các Trường THPT; THCS&THPT trên địa  

                                       bàn huyện; 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hoá; Công văn số 1629/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/6/2022 của Sở GD&ĐT 

Thanh Hóa về việc phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 huyện Như Xuân đã tổ 

chức kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, các phương án chuẩn bị ở các điểm thi.  

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức vào các ngày 07 và 08 tháng 

7 năm 2022. Trên địa bàn huyện Như Xuân có 02 điểm thi; điểm thi thứ nhất tại 

trường THPT Như Xuân với 24 phòng thi, 563 thí sinh đăng ký dự thi; điểm thi thứ 

2 tại trường THPT Như Xuân 2 với 7 phòng thi, 149 thí sinh đăng ký dự thi.  

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế Ban chỉ đạo thi tốt 

nghiệp THPT huyện Như Xuân yêu cầu các UBND các xã, thị trấn; các đơn vị, cá 

nhân liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Đối với UBND các xã, thị trấn. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ mục đích, 

ý nghĩa của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.  Rà soát, nắm tình hình học sinh trên 

địa bàn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, có phương án hỗ trợ đi lại, nhất 

là trong tình huống bất ngờ, thiên tai, lũ lụt,… Giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn để yên tâm dự thi.  

- Phối hợp với các ngành cấp huyện, tăng cường công tác kiểm tra các nhà 

hàng, nhà nghỉ, khách sạn; không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến; kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp lợi dụng 

lưu lượng khách đông trong thời gian diễn ra Kỳ thi để trục lợi cá nhân.  

- Đối với các xã có điểm thi, tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ 

trong các ngày thi, không để xảy ra các trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ 



 

trong thời gian thi; tạo điều kiện thuận lợi nhất về nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ, 

giáo viên ở xa đến tham gia công tác thi tại địa phương.  

2. Đối với các trường THPT có đặt điểm thi. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí xe ô tô đi nhận đề thi, 

bàn giao bài thi theo phương án chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện;  

- Phối hợp với Công an huyện xây dựng phương án để có công an bảo vệ 

điểm thi, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho kỳ thi trong đó có các đồng chí cán 

bộ công an tham gia nhận đề, bảo vệ đề thi, bảo quản bài thi tại điểm thi và tham gia 

vận chuyển bài thi đến Hội đồng thi theo quy định;  

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho điểm thi.  

Lưu ý, tại mỗi điểm thi phải có phòng bảo quản, lưu giữ đề thi, bài thi theo 

quy định; đảm bảo số lượng phòng thi dự phòng; bố trí địa điểm để vật dụng cá 

nhân của thí sinh, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi theo quy định 

cách phòng thi tối thiểu 25 mét và chuẩn bị các phương án khác theo quy định.  

3. Các thành viên ban chỉ đạo huyện.  

Thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Từng 

ngành, từng thành viên của Ban chỉ đạo rà soát lại các kế hoạch đã xây dựng liên 

quan đến kỳ thi, tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch.  

Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ mất điện là hiện hữu. 

Ngành điện phải có các phương án dự phòng đảm bảo an toàn điện trong suốt thời 

gian tổ chức kỳ thi.  

Ban chỉ đạo thi TN THPT năm 2022 huyện Như Xuân yêu cầu các địa 

phương, đơn vị, các ban ngành, cá nhâ liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tổ chức 

thực hiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./.  
 

 

Nơi nhận :     
- Như trên (thực hiện); 

- Sở GD&ĐT (báo cáo); 
- Thường trực: Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo HU;  

- Trung tâm VH TT TT-DL huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT.                                                                 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Anh Tuấn 
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