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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS 
 

Thực hiện Công văn số 3105 /SGDĐT-GDTrH ngày 30/9/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) Bình Phước về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác thi và quản lý 

văn bằng, chứng chỉ; 

Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài hướng dẫn các trường THCS nhiệm vụ 

công tác thi và quản lý văn bằng chứng chỉ năm học 2021-2022 với các nội dung như  

sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi và đánh giá; quản lý văn bằng, chứng 

chỉ; thực hiện công khai đảm bảo thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo. 

2. Xây dựng và triển khai phương án xét tốt nghiệp năm học 2021-2022 linh 

hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh. 

3. Tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi chọn 

học sinh giỏi lớp 9 các cấp và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. 

4. Tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định. 

5. Chú trọng việc quán triệt ý thức trách nhiệm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý thi, quản lý văn bằng tại cơ sở giáo dục. 

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của UBND 

tỉnh về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. 

Tham mưu UBND thành phố chọn trường đặt làm cơ sở tổ chức thi, hướng dẫn 

trường được đặt làm địa điểm thi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất và các 

điều kiện khác để tổ chức kỳ thi. 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể và chính quyền các 

phường, xã thực hiện nhiệm vụ liên quan. 

2. Đối với các kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) các cấp 

- Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi chọn HSG các cấp; 

trong đó, các đơn vị dự thi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo quy chế của mỗi cấp 

thi (cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh). 

- Nâng cao chất lượng tuyển chọn học sinh vào các đội tuyển, tổ chức tốt công 

tác bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với tình hình thực tế đơn vị. 



- Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong công tác tuyển chọn, 

bồi dưỡng, tham gia kỳ thi HSG, các trường THCS có kế hoạch ôn, dạy và chọn, bồi 

dưỡng học sinh giỏi các khối 6, 7, 8 ít nhất 01 buổi/tuần. Tăng cường công tác truyền 

thông để có sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh. 

- Tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên, học sinh tham gia, ôn thi, thi HSG; bồi 

dưỡng thêm kinh phí cho giáo viên ôn thi từ các nguồn kinh phí nhà nước và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác. 

- Xây dựng triển khai phương án dự phòng thích ứng với diễn biến phức tạp của 

dịch Covid-19 (nếu có). 

3. Đối với Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 

Chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch ôn thi từ đầu năm học trong đó có tính 

đến phương án thích ứng diễn biến dịch bệnh Covid-19. Trong kế hoạch đề ra chỉ tiêu 

cụ thể cần đạt được để thực hiện (điểm trung bình môn toán, điểm trung bình môn ngữ 

văn, điểm trung bình môn tiếng Anh, thứ hạng so với toàn tỉnh, thứ hạng so với các 

trường trong thành phố, số lượng học sinh đậu trường THPT chuyên Quang Trung, số 

lượng học sinh tham gia dự thi, tỷ lệ học sinh vào học các trường THPT so với học sinh 

tốt nghiệp …). 

Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, tổ 

chức thực hiện, kiểm tra đánh giá của ban giám hiệu nhà trường; xây dựng, thực hiện 

nội dung chương trình ôn thi của từng giáo viên, nhóm giáo viên, bộ môn để thực hiện 

tốt hơn trong năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo. 

Thông báo dự thảo kế hoạch ôn thi sớm đến cha mẹ học sinh để góp ý kiến hoàn 

thành ban hành kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận rộng rãi 

trong và ngoài nhà trường. 

Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tham gia góp ý các văn bản chỉ đạo thi tuyển 

sinh 10 khi có yêu cầu. Tham mưu UBND thành phố và UBND phường, xã các nội 

dung có liên quan. 

Thông báo, nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của các cấp đến cán bộ quản lý, 

giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong thời gian sớm nhất. 

4. Công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ 

- Thực hiện tốt việc quản lý văn bằng, chứng chỉ theo Công văn số 

1800/BGDĐT-QLCL ngày 05/5/2021 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác 

quản lý văn bằng, chứng chỉ; Phòng GDĐT, các trường THCS chủ động phối hợp với 

cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp mua 

bán văn bằng, chứng chỉ; làm giả văn bằng, chứng chỉ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ 

giả trên địa bàn. 

- Rà soát, kiểm tra, thẩm định lại chương trình bồi dưỡng, công tác tổ chức và 

quản lý các khóa bồi dưỡng, các điều kiện đảm bảo chất lượng để bồi dưỡng sát hạch 

và cấp các loại chứng chỉ theo thẩm quyền và trên địa bàn. Xử lý nghiêm các các vi 

phạm và công bố công khai các đơn vị bị xử lý. 

- Tập huấn, tiếp nhận, thực hiện phần mềm xét tốt nghiệp từ năm học 2021-

2022. 

5. Công tác thực hiện công khai và báo cáo định kỳ 



- Các trường THCS thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 

36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện 

công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với các vi phạm không thực hiện 

công khai theo quy định. Báo cáo tổng hợp các nội dung thực hiện công khai năm học 

2021-2022 và kế hoạch thực hiện công khai năm học 2022-2023 về Phòng GD&ĐT 

theo quy định. 

- Thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, các trường THCS xây dựng kế hoạch 

phù hợp với đơn vị mình, triển khai thực hiện. 

Trên đây là hướng dẫn nhiệm vụ công tác thi và quản lý văn bằng, chứng chỉ  

năm học 2021-2022 của Phòng GD&ĐT. Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT 

yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                                                               KT.TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên;                                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG          
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Website Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, CM. 

 

 

 

                                                                                        Nguyễn Văn Ngôn 
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