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So: /CT-UBND Czca Lô, ngày  Jo  tháng 6 nám 2022 

CHI TH! 
V vic tang cu'ô'ng ch do, phôi hqp to chii'c 

K thi tot nghip trung h9c phô thông nám 2022 trên dja bàn thj xä Cfra Lô 

Thirc hin Chi thj s 12/CT-UBND ngày 29 tháng 6 nàm 2022 cüa UBND 
tinh Ngh An v vic tang ci.thng chi do, phi hçip th chiirc KST thi t& nghip 
trung h9c ph thông và tuyn sinh di hoc, giáo dc ngh nghip narn 2022. 
Tip tVc  phát huy nhQng uu dim, k& qua trong cong tác chi do và d K' thi t& 
nghip THPT närn 2022 dugc din ra an toàn, nghiêrn tiic, khách quan, cht 
krçng, tao thuân lGi t& nht cho thI sinh, Chü tich Uy ban nhân dan thj xã yeu 
cu Phông Giáo dc và Dào tao, các phông, ban, ngành, CU' quan, dan vj và tJy 
ban nhân dan các phuô'ng tp trung thirc hin nhü'ng cong vic tr9ng tarn sau 
day: 

1. Phông Giáo dic và Dào tio 
Chü trI, phM hçp chat ch v9i các ban ngành và các ca quan, dan vj lien 

quan trong vic t chiirc trin khai thirc hin t& các nhim vi sau: 
- Can cir Quy ch thi, các van bàn hrnng dn cüa B Giáo dic và Dào tio, 

So' Giáo diic và Dào to v K5' thi t& nghip trung h9c ph thông nArn 2022 
tharn rnuu UBND thj xã, Ban chi dao  thi cp thj xà ban hành van bàn chi do, 
hu'ing dn các phông, ban, ngành, UBND các phuô'ng và d ngh các t chirc, 
doàn th có lien quan phi hçip vol ngành Giáo diic t chüc các K5i thi an toân, 
nghiêrn tic, dung Quy ch. 

- Chi do các tnthng thi'c hin dung, dü chuang trInh và k hotch nAm h9c; 
kirn tra, dánh giá, xp 1oi h9c sinh diing quy dnh; t chirc On tp cho h9c sinh 
tharn gia K5' thi t& nghip THPT nàrn 2022. 

- T chirc thirc hin t& cong tác nghip vi K5' thi. Chü dng phi hp vói 
các phông, ban, ngânh, da phuang chun b dy dü các diu kin v nhân içrc, 
co s vt chit, trang thit b, kinh phi d t chüc thi, dam bão cho các KS'  thi tin 
hành thun lii, an toàn, nghiêm tüc, khách quan, diing Quy ch và huóng dn 
c1ia Bô Giáo diic và Dào tao, S& Giáo dc và Dào tto. 

- Cung cap chInh xác, dy du, kp thôi các quy djnh, thông tin cn thi& v 
KS' thi; chi do các co s giáo diic ph bin rng rãi dn h9c sinh v các Quy 
ch thi; các quy dnh, hu'óng din lien quan dn K5' thi; giâi dáp kjp thôi nhüng 
thc rnc cüa thI sinh và ngui dan v nhüng ni dung lien quan dn K5' thi và 
tuyn sinh. 

- Huy dng các ngun lrc, tto diêu kin thu.n 19'i v di 1ti, an nghi cho thI 
sinh tharn gia các K5' thi, cho can b, giáo viên tharn gia coi thi và gia dInh hoc 
sinh, dc bit là Mj vói các em h9c sinh có hoàn cânh khó khàn, h9c sinh khuyt 
tat. 
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- Chju trách nhim phi hçp và chi do các Hi dng thi, Dim thi, 1irc 

lugng an ninh v nhn d thi tr S& Giáo diic và Dào to và np bâi thi. 
- To chtrc cong tác kirn tra truóc vâ trong KS' thi: Cong tác chuân bj mi 

diu kin phc vi K5' thi ti.irng noi dt dirn thi; vic thirc 1n Quy chê trong 
các kihâu t chtrc däng k dir thi. 

- Clii do các trung dt dja dim thi phái có dy dü Co s vt chit, din, 
ntrâc, darn bâo ánh sang, v sinh... và an toàn tuyt di cho K5i thi theo quy djnh 
cüa Bô Giáo due và Dào tao và S& Giáo due và Dào tao. 

- Phi hcp vói Cong an Thi xä, Phông Y t, Phông Van hóa và Thông tin, 
Din lirc Cra Lô trong vic xây drng k hoach riêng cüa ngânh phiic v' tot cho 

KS' thi. 
- Xây dng phuo'ng an huy dng di ngü can bô, giáo viên dü tiêu chun 

tharn gia coi thi, chrn thi, chrn phüc kháo khi có yêu cu. 
- Chñ trI, phi hçp Phông Y t xây dçrng phi.iong an t chirc thi cho các thI 

sinh bj ânh huO'ng bO'i djeh Covid-19 và trin khai eác bin pháp báo dam 
phông, chng dch, phuong an darn bão y t cho thI sinh và nhü'ng nguii tharn 
gia t chirc KS' thi. 

- Quãn iS' chat chë phu'o'ng tin in .n, may photocopy; có trách nhim b trI 
phtxong tin chuyên ch& bài thi dn noi giao nhn bài thi bâo dam an toàn, phái 
b trI cong an áp tâi vâ báo v trong sut qua trInh vn chuyn bài thi. 

- Thirc hin vic khen thrnng, kS'  lut déi vi cOng chirc, viên chiirc, giáo 
viên, thI sinh trong phrn vi quyn htn quy djnh; d nghj c.p có thrn quyn 
khen thu'O'ng, kS'  iut theo quy djnh cüa Quy ch thi và các quy djnh cüa pháp 
iuât di vri nhüng tp th& Ca nhân tham gia lam cong tác thi; luu trQ h so cüa 
KS' thi theo dñng quy djnh. 

2. Cong an thj xä vt Ban clii huy quIn sii' thj xã: 
- COng an thj xã chü trI phi hçp vó'i BCH quân sir th xa, phông Giáo due 

và Dào tao  (trên ca so' tham rnuu cia Hiu trtcO'ng cOc tru'O'ng THPT,) len 
phu'ang an v vic t chü'c bâo v an toân cho các k5i thi. Lp k hoach  c th& 
chi tit can cir vao tInh cht, ni dung tñ'ng k5' thi, can ci,r tInh hInh dc diem cüa 
tüng dja dirn thi d b trI lirc lucing báo v tht khoa h9c, hçip iS'. Phi hçip vói 
cac Hi dng coi thi trin khai eác ni dung de bão v tru'è'ng thi. Sau mi bui 
thi có nhân xét, dánh giá, rut kinh nghim c1ing vth Hi dông coi thi. 

- Tharn rnu'u cho Chü tch UBND thj xã ban hành Quyt djnh cr danh sách 
cOng an, bão v và nhân viên phc vii tai  các Hi dng coi thi trén CO S ké 
hoach du kin cüa S& Giáo due và Dâo tao. 

- Lam t& cOng tac phông ngira, ngàn chn kjp thai cac hành vi qua khIch, 
gay rOi lam mat trt tir khu virc thi. flâo v an toãn cho thI sinh, can b coi thi; 
an toân trong vic vn chuyn, bâo quân d thi, bài thi. Dam bâo cOng tác an 
toàn giao thOng, cOng tac phông chng cháy n tai  các dirn thi nói riêng và trên 
dia bàn thj xà nói chung. Co phuung an tam  thi chi dan nhân dan di tránh 
nhü'ng con du'ng gn vó'i khu vt'c thi. 
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- Chi do ChU tjch các phung có trách nhirn buy dng 1rc 1ung cong an 
dja phuang, dan quân tu ye ph& hçip vói hrc 1ung bão v cüa th xä 1p vânh 
dai báo v xung quanh khu v1rc thi d lam tht cOng tao an ninh tr.t tir cho các 
Diem thi. 

3. Phông Tài chInh-Kê hoch: 
Phi hgp vi phông Giáo dc và Dào tto can cir các quy djnh hin hânh, 

darn báo ngun kinh phi và hu'ng dn cáo ni dung, mrc chi d t cht'rc cáo ki 
thi hiu qua và dung quy dnh. 

4.PhôngYt 
Xây drng k hotch báo dam các diu kin v nhân hrc và phuo'ng tin y t, 

cáo loi vt tu' thit yu và co' s thuc phü hçip d dáp irng kjp thii các yêu cu 

chta tn, chám soc y t; chi do tang cung cOng tao báo dam v sinh an toàn 

thirc phm; có phu'o'ng an d phông, ngàn chn djch COVID-19 và các loi djch 

bnh; kjp thè'i xir l cáo tInh hung khi có djch bnh hoc ng dOc  thrc phm 

xãy ra các dja di&n tO chirc thi. 
5. Phông Quãn 1 do thj: 
Phôi hcip vó'i Cong an Thj xã, UBND các phu'è'ng thirc hin tOt các giài 

pháp phân luông giao thOng, tránh i1n täc, darn bão trt tir an toàn giao thông 
trên dja bàn, dc biêt khu vire bô trI cáo diem thi. 

6. Phông Van hóa và Thông tin 

Chi dio, huó'ng din cáo co' quan thông tn, báo chi hot dng trén dja bàn 

thj xã và h tMng thông tin cc s, thông tin, tuyên truyn dy dü, chInh xac v 

KS' thi. Dng thai, ohi do cáo don vj Buu chInh, Vin thông dam báo thông tin 

lien Io phic vi cho Cong tác chi dto, diu hành và hott d5ng cong b kt qua 

thi, diu chinh nguyen vpng dãng k xét tuyn và chuyn phát h so nhp h9c 
cüa thI sinh; 

7. Trung tIm Van hóa, The thao và Truyên Thông thi xã 
To chtrc tuyên truyn d.y dü, chInh xác, kjp thi các thông tin v rnic 

dIch, S' nghia, tác diing, các quy ch, quy djnh, hithng din yà cáo yãn dê có lien 
quan dn K5' thi, nht là nhng d có tInh mui d tçto sir dng thun, thing 
nht cao trong toàn xã hi. 

8. lJiên tue Tlii xi Cü'a Lô 
Xây dirng phuo'ng an darn bão cung cp din cho cáo dirn thi t& nghip 

THPT närn 2022 trên dja bàn thj xä Cfra Lô yà gui y  phông GD&DT o' quan 
thwàng trii'c); Darn bão oung cp din trong thi gian t chuc cáo k5' thi lien tiic 
24/24 giô' din ra trén dja bàn th xã; Hu'ng dan, kiêrn tra cáo trithng dt dja 
dirn thi bão dam ngun din dr phông. 

9. Th Boàn thi xä Cü'a Lô: Ph6i hçp vui Phông Giáo dc yà Dào tao, các 
tru'ng THPT Cua Lô, Cü'a Lô 2, TTGDTX so 2 Ngh An xây dirng phu'ong an 
tuyên truyn, t ohü'c tnin khai chi dto cáo ohu'ong tninh hot dng "Sinh yjén 
tInh nguyen", "Tiêp süc mua thi", tharn gia darn bão giao thông; Hu'ung din yà 
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h trçl thI sinh và ngui nhà thI sinh v di 1i, an, ô, sinh hot tti các da diem to 
chüc thi. 

10. Các phông, ban ngành, co' quan, do'n vj lien quail: Theo chirc nàng 
nhirn vi du'çc giao, tIch circ phi hcip, chü dng tham gia và pMi hçp vâi 
Phông Giáo dc và Dào tao, các dja phuang d trin khai t chrc hiu qua K5r 
thi. 

11. Uy ban n1imn thin các phu'ô'ng 
- Phi hçip vyi Phông Giáo dçic và Dào to chun bj và trin khai thirc hin 

t& K5' thi, chun bj các diu kin thun igi phiic v1i KS' thi, nhu: giao thOng, nai 
an nghi, an ninh trt tir, an toàn v sinh thirc phrn, din, nuc, y t và các 
phu'o'ng an phông chng djch bnh... 

- Tang cu'mg cong tác vn dng các t chirc, cá nhân h trg gii.ip dO các thI 
sinh là con em các gia dInh chInh sách, khó khän, h nghèo, d tharn gia K5' thi 
dy dü, khOng d h9c sinh nào phâi bó thi vi gp khó khän v diu kin kinh t 
hay di 1ti. 

- Phi hgp vói các 1rc lucrng Cong an Thj xã, COng an phuô'ng và các diem 
thi có phuang an dam bào an ninh, an toàn tuyt d& cho các dim thi và can b, 
giáo viên, giàng viên thirc hin nhim vi coi thi ti dja phuang; dir phông, kjp 
thi t'rng phó vói các si.r vic bt thuing và các hin tu'çing khác nhu thiên tai, 
djch bnh, hôa hoin, cháy nh... dng thi tto diêu kin h& si'rc thun lçii cho 
vic lu'u trñ cüa can b lam cOng tác thi tr xa dn. 

12. Be nghj Uy ban MIt trin T quc Vit Nam, các ti chñ'c ChInh trj 
- Xi hôi các cap: phi hgp vói các ngành, các lirc lu'crng, chInh quyên vn dng 
doàn viên, hi viên, tich circ ñng h và tharn gia dê KS' thi dt hiu qua cao nhât. 

Yêu cu thu tnr&ng các phông, ban, ngành, co' quan, dan vj; Chu tjch üy 
ban nhân dan các phuo'ng; thu truO'ng các co' quan, dan vj lien quan trin khai 
thirc hin nghiêm tác, kp thñ Chi thj nay. PhOng Giáo diic và Dào to chju 
trách nhiêrn theo dOi, báo cáo kip thi tInh hInh, k& qua trin khai v lily ban 
nhân dan thj xã, các ca quan có thrn quyn./. 

No'i i,Izâiz: 
- So GD&DT Ngh An (báo cáo); 
- ThuOng tri'c Thj iiy (báo cáo); 
- Tlurong trrc HDND tlij xa (báo cáo); 
- Uy ban MTTQ VN th xã; 
- Ban Tuyên giáo thj Oy; 
- ChO tich, các PCT UBND thi xã (Chi dio); 
- Doàn TNCS HCM th x (phôi Iipp th/h); 
- Các PliOng, ban, ngânh lien quan (Thirc hin); 
- Diên ltrc thi xã; 
- Trung tarn Van hóa, The thao và Truyên Thông tlij 
xa (Thuc hién); 
- UBND các phuOng (Tht,rc hiên); 
- Luu: VT. 
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