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CHI THI
V vic t chfrc thi tt nghip trung h9c phô thông Ham 2020 và tuyn sinh nàm
h9c 2020-2021 trên dja bàn thi xa Cira Lô
Thirchin Chi thj sé, 18/CT-UBND ngày 16 tháng 7 nàm 2020 cüa UBND tinh
Ngh An ye vic to chirc thi tot nghip trung h9c phô thông quc gia Va thi tuyên sinh
nãm 2020;
Dê K thi tOt nghip trung h9c phô thông nAm 2020 (tü ngày 09/8 dn ngây
10/8/2020) to chirc t?i các diem thi trên dja bàn thj xâ Cira Lô din ra an toãn, nghiêm
tüc, dung quy chê, UBND thj xã yêu câu UBND các phuOng; các phOng, ban, ngành
lien quan và các dcm vj tnthng h9c trên dja bàn tO chirc thirc hin tOt các nhim vi
tr9ng tam sau dày:
1. Phông Giáo dc và Dào to:
- Phôi hçp vOi các tnr?mg THPT, xây dirng k hoach ci the to chic các ki thi
dam bão an toàn, nghiêm tüc, dung quy ch. Chun bj các diu kin c.n thit phiic
v1i cho hoat dng cüa các Hi dng thi, các Ban cüa Hi dng thi, dc bit tai các
dim tO chirc thi; Chi dao các truOng hoàn thành chi.xo'ng trInh, k hoach thñ gian
nãm h9c và t chirc On tap, rèn 1uyn k nãng lam bài cho h9c sinh, nht là cac bài
thi t hcp và tto diu kin thun lçi nht cho hQc sinh tham gia dir thi.
- Chi do các tru6ng hQc trên dja bàn tang cu?mg cong tác tuyên truyên, ph
bin cho can b, giáo viên, h9c sinh, phii huynh v Quy ch thi, nhu'ng ni dung mâi
trong cong tác dir thi và cOng tác tuyên sinh, dic bit là cOng khai kt qua thi và kát
qua tuyn sinh, giãi dáp dÀy du, kjp thai bàn khoãn, thc mc cüa thI sinh và ngui
dan v nhUng ni dung lien quan dn KS' thi và cOng tác tuyên sinh.
- Quán trit can b, giáo viên, nhân viên lam nhim vij tai the Ban ciia Hi
dOng thi thirc hin diing chi'rc nãng, nhim .v1i ducic giao, phôi hcp vi các co quan
chirc nàng xiTr l nghiêm dM vi truô'ng hçip vi phm.
- Chju trách nhim tnrOc UBND thj xã ye cOng tác chuyên mOn lien quan den
t chuc thuc hiên cac kS' thi.
2. UBND các phirông Nghi Htro'ng, Nghi Thu và các phtrô'ng lien quan
trên dla bàn thl xã:
Can ci1 các nhim vii duçc giao, pMi hçp vOi PhOng Giáo dc và Dào tao, các
phông, ban, ngành lien quan th chüc thirc hin nghiêm tue các ni dung phiic vj cho
k5' thi, cii th:
- Dam bão an ninh trt tu, an toàn giao thOng, VSATTP, v sinh môi tnthng,
xay dimg phung an phông chng thiên tai, hOa hoan tren dja ban; Xây dirng phuGng
an xir l kjp thi, hiu qua các tInh hung bt thuO'ng cO th xây ra, dac bit di vri
các dja phuang có nguy ci bj ãnh hrnng khi CO th?ii tiet xàu.
- Tang ci.thng vn dng các t chi.c, cá nhân, phi hp vâi thj Doàn, BCH
Doàn phuông t chirc h tr?, giup d các thI sinh là con em gia dInh chInh sách, hQc
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sinh khuyt tat; thI sinh có hoàn cãnh khó khän...
- Thi.rc hin nghiêm ti1c chi do, hurng dn cüa c quan chirc nãng trong vic
to chüc kS' thi. Co giãi pháp h tr? vic di lai, sinli hoat cüa can b coi và chm thi
phü hcip vi diu kin cüa dja phisang.
- Chju trách nhim dam bão an toàn cho can b, giáo viên, hQc sinh tham gia
k thi tti dja phuo'ng.
3. Cong an thi xã:
- Xây dijng phuing an dam báo an ninh trt tr, an toàn xã hi, an toàn giao
thong, tránh ün the giao thông và phông chng cháy n& khc phiic các si.r c xãy ra
trên dja bàn tinh trong thO'i gian tnrâc, trong và sau k thi.
- Chi dao, bô trI can b, chin sT tham gia Iirc lucmg báo v bão dam tuyt di
an toàn tai các khu vuc thi theo k hoach to chi'rc các k thi; dãc biêt là dam bão viêc
vn chuyn, bão quãn d thi và bài thi cüa h9c sinh; T chLrc tp hun nghip v11 cho
cac lire lu'cvng lam nhim vi bão v thi.
- Nang cao tinh thin trách nhim khi lam nhim vii, phi hcp vi Phông Giáo
diic và Dào tao, UBND các phiiô'ng và các phông, ban, ngành lien quan và các don
vj truOng h9c trên dja bàn kjp thai phông ngüa, ngän chn các hành vi tiêu circ trong
k thi và kiên quyêt không de xy ra các hin tl.rçrng mat an ninh trt tir tai các khu
vuc t chirc thi.
4. Ban Chi huy Quân sir th1 xã:
Cir hrc krcmg phi hçrp vói cOng an thj xa bào v t& an ninh trt tij cho k' thi;
chü dng trin khai cOng tác ciru nan, ciru h, h trçY khc phiic hu qua các tInh
hung bt thi.rO'ng cO th xãy ra d tao diu kin t& nht cho k thi.
5. PhôngYtê:
- Chi dao TT y t thj xã Cira LO và các tram y th phuOng, mi diem thi b tn
mt can b y t, chü dng chun bj các loai vt tu thit yu và co sO thuôc phü hçp dê
dáp ilmg kjp thôi các yêu cu chua trj, chäm soc y t cho can b, giáo vien lam nhim
vu và hoc sinh du thi;
- Phi hp vó'i dja phi.rong tang cuO'ng kiêm tra cOng tác v sinh, an toàn thirc
phm, cOng tác phông chng djch bnh a các co sâ lien quan thuc dja bàn to chirc
thi;
- Chukn bj tt nhân l?c, vt 11!c phOng, chng djch Covid — 19 có th xây ra,
cac bin pháp cach ly cn thit;
6. Phông Tài chInh - Ké hoch:
PMi hçp vai PhOng Giáo diic va Dào tao, can cü cac quy djnh hin hành, dam
bão ngun kinh phi và huâng dn cac ni dung, mirc chi d t chtrc cac k thi hiu
qua và dñng quy djnh.
7. Trung tam Van hóa, The thao và Truyn Thông thj xã:
Phi hcp vâi PhOng Giao dic và Dào tao xây dijng các phOng sr, bàn tin t
chirc tuyên truy&n ph bin tren cac phuong tin thông tin (truyên thanh, truyn hInh,
cng thông tin din t1r,...) nhm thông tin dÀy dü, chinh xac, cOng khai, minh bach, rO
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rang v mic dich, nghTa, các quy ch& quy djnh, hixOng dn v nhu'ng vAn d co bàn
lien quan den to chirc các kS thi, nhAt là nhUng van d có tInh dôi mó'i dê tao sir dng
thun, thng nhAt cao trong toàn xã hi;
8. Phông VH-TT:
Co bin pháp quãn l' tt các may Photocopy, dch v internet; t chirc k cam
kt và kim tra xi.r l nghiêm nhung chü may Photocopy tài lieu, truy cp Internet vi
pham các quy djnh.
9. B ngh Uy ban Mt trn To quôc thi xa, các doàn the cAp thi xã:
T chirc tuyên truyn, vn dng doàn viên, hi viên và các tAng lop nhân dan
phM hçp vâi các cap, các ngành tao diu kin tot nhât trong to chi'rc k3 thi.
10. Thi Doàn thi xa Cü'a Lô:
PhOi hçp vâi PhOng Giáo diic và Dào tao, các truO'ng THPT CfraLô, Cüa Là 2,
TTGDTX so 2 Ngh An xây dirng phuong an tuyên truyên, to chiLrc triên khai chi dao
các chrong trInh hoat dng "Sinh viên tInh nguyen", "Tiêp sirc müa thi", tham gia
dam báo giao thông; HuOng dn và h tr thI sinh và ngi.thi nhà thI sinh ye di lai, an,
0', sinh hoat tai các dia diem tO ch0'c thi.
11. Din ltyc Cüa Lô: Xây dirng phuo'ng an (u'u lien cao nha't) bão dam cung
cAp ngun din luâi tai các dim thi lien t1ic 24/24 gi0' phic v11 hoat dng cña các kSi
thi din ra trên dja bàn thj xã.
12. Biru diên, Vin thông và Kho bc nhà ntthc th1 xã Cua Là:
Can ci'r chüc nang thim viii cüa mInh, phi hçip vó'i PhOng Giáo diic và Dào
tao thuc hiên các bin pháp nhAm dam bão cac diêu kin ye ngân sách, thông tin lien
lac cho các ki thi.
13. Các tru'?rng THPT Cua Lô, THPT Cua Là 2.
Triên khai bô tn can b, giáo viên tham gia các Hi dông thi theo quy djnh cUa
Bô Giáo die và Dào tao, S0' GD&DT, tang cuàng t.p huân ye quy che thi, quán trit
nhiêm vu cho can b tham gia tO chirc thi dam bão cOng bang và khách quan; phôi
hp vOi phOng GD&DT tham mu'u cho Ban chi dao cña thi xã dê chi dao thirc hin
tot ki thi tot nghip TI-IPT nàm 2020.
Yeu cau Tru0'ng PhOng Giáo die và Dào t?o, Thu tru0'ng các PhOng, ban, ngành
lien quan, ChU tjch UBND cac phi.thng, Hiêu tru0'ng các tru0'ng THPT, TTGDTX 2
và các to chüc, cá nhân cO lien quan có trách nhim triên khai thirc hin nghiêm tue
ni dung Chi thj này./.
Noinhân:
- Sâ GD&DT Ngh An (báo cáo);
- Thuông tri,rc Thj üy (báo cáo);
- Thi.iOng trirc HDND thj xã (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo thj üy;
- Chü tich, các PCI UBND thj x (Chi dao);
- Các Phông. ban. ngành lien quan (Thirc hin);
- Van phông HDND-UBND thj xa (Thirc hin);
- UBND các phirmg (Thirc hin);
- Luii: VT.
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