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Nho Quan, ngày        tháng 5 năm 2022 

  

KẾ HOẠCH  

Triển khai kỳ xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở  

năm học 2021 - 2022; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông  

năm học 2022 – 2023 và Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông  

năm 2022 huyện Nho Quan 

 

 

Thực hiện Văn bản số 105/KH-BCĐ ngày 23/5/2022 của Ban chỉ đạo Kỳ thi 

tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 tỉnh về Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh 

lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 tỉnh Ninh Bình; Văn bản số 103/KH-BCĐ 

ngày 23/5/2022 của Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nhiệp THPT năm 2022 tỉnh về Kế hoạch 

tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 

894/QĐ-UBND ngày 07/5/2022 của UBND huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo 

các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2022 huyện Nho Quan (sau 

đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

Chỉ đạo tổ chức kỳ xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở 

năm học 2021 - 2022; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 

2022 – 2023 và Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn 

huyện Nho Quan đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.    

II. NỘI DUNG: 

- Họp Ban Chỉ đạo thông qua dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các kỳ thi. 

- Chỉ đạo tổ chức xét tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS tại tất cả 27 trường 

THCS theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, phòng chống dịch bệnh, các điều kiện phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 

THPT năm học 2022 – 2023 (thời gian tổ chức kỳ thi trong 3 ngày, từ 08/6/2022 

đến 10/6/2022) và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (thời gian tổ 

chức kỳ thi trong 2 ngày, từ 07/7/2022 đến 08/7/2022). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác xét tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS 

tại 27 trường trên địa bàn huyện; 
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- Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh về mục 

đích, yêu cầu, nội dung, cách thức, những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023; 

- Chỉ đạo các trường THCS tổ chức ôn tập, giúp học sinh nắm vững kiến 

thức, kỹ năng làm bài thi tại kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2022 – 2023; 

- Tổ chức học quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ làm thi cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên thuộc quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo tham gia làm nhiệm vụ 

công tác thi;  

- Chỉ đạo các trường đặt điểm thi dự phòng chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm 

bảo vệ sinh môi trường; phối hợp với các trường THPT đảm bảo các điều kiện 

để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế; 

- Báo cáo về Sở GD&ĐT, UBND huyện, Ban Chỉ đạo đúng nội dung và 

thời gian quy định. 

2. Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT 

theo nội dung Kế hoạch số 105/KH-BCĐ ngày 23/5/2022 của Ban chỉ đạo Kỳ thi 

tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 tỉnh, Kế hoạch số 103/KH-BCĐ ngày 

23/5/2022 của Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nhiệp THPT năm 2022 tỉnh, các văn bản của 

Trung ương, của tỉnh và của huyện. 

- Chuẩn bị và rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức thi; tổ chức 

học quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ làm thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham 

gia làm nhiệm vụ công tác thi. 

- Tổ chức ôn tập kiến thức, kỹ năng cho học sinh tham gia thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022. 

- Phối hợp với Ngành Y tế chuẩn bị các điều kiện cần thiết về công tác 

phòng chống dịch và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm thi. 

- Các nhà trường nơi đặt điểm thi nếu tổ chức cung cấp các bữa ăn cho cán 

bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi thì phải ký hợp đồng với nhà 

hàng, cơ sở nấu ăn có Giấy phép kinh doanh và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm để cung cấp các bữa ăn cho những người làm nhiệm vụ 

tại điểm thi trong những ngày tổ chức thi (trong hợp đồng phải nêu rõ nguồn gốc 

thực phẩm). 

 - Báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, Ban Chỉ đạo đúng 

nội dung và thời gian quy định. 

3.  Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa Nho Quan: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện việc chăm sóc sức khỏe, vận chuyển cấp cứu cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và thí sinh bị mệt, ốm đau trong thời gian tổ chức kỳ thi; chuẩn bị các loại 

vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám 

chữa bệnh; có phương án hỗ trợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đề 

phòng, phòng, chống dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh, 

ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các điểm thi.  
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4. Công an huyện 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn cho các 

địa điểm tổ chức kỳ thi, nơi ăn nghỉ tập trung của cán bộ, giáo viên làm nhiệm 

vụ tại kỳ thi; đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham 

gia kỳ thi; đảm bảo trật tự giao thông tại các điểm thi và trên địa bàn huyện. Xây 

dựng phương án phối hợp khắc phục, cứu hộ, cứu nạn các sự cố bất thường về  

thời tiết, thiên tai, dịch bệnh; phòng chống cháy nổ. 

- Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Phối hợp với các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện nắm bắt 

tình hình và công tác chuẩn bị trước kỳ thi, chỉ đạo định hướng công tác thông 

tin, truyền thông, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân những vấn đề cần thiết, 

mới của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022.  

6. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh huyện:  

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 3 cấp về Quy 

chế thi và các quy định về thi, xét tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần 

nhấn mạnh những điểm mới, quan trọng của Quy chế thi THPT năm 2022, thi 

tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023. 

7. Huyện đoàn  

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình tình nguyện đảm bảo 

an toàn, thiết thực, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao; thu hút đông đảo đoàn viên, 

thanh niên và các lực lượng xã hội tham gia; tạo môi trường để đoàn viên thanh 

niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý 

thức trách nhiệm đối với cộng đồng nhưng không làm ảnh hưởng đến tình hình 

an ninh, trật tự, mỹ quan, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong phòng chống 

dịch,... và các hoạt động tổ chức thi tại các địa điểm thi. 

8. Điện lực Nho Quan: Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp điện trong 

các ngày tổ chức kỳ thi tại các Điểm thi; có phương án dự phòng với những sự 

cố bất thường tại các khu vực có tổ chức hoạt động thi. Tạo điều kiện tốt nhất để 

cung cấp nguồn điện phục vụ cho việc học, ôn thi của học sinh. 

9. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện: Tăng 

cường công tác tuyên truyên vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lóp nhân 

dân động viên, chuẩn bị chu đáo về vật chất và tinh thần cho con em tham dự 

các kỳ thi đạt kết quả tốt. 

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh về mục đích, 

yêu cầu, nội dung, cách thức, những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2022, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023. 
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- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và các nhà trường trên địa bàn chuẩn bị tốt các điều kiện 

phục vụ cho xét tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS, kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT 

năm học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt kết quả tốt, đặc 

biệt là cơ sở vật chất, an ninh trật tự cho giáo viên và học sinh tham gia các kỳ 

thi, kỳ xét tốt nghiệp. 

- UBND các xã, thị trấn đặt các điểm thi: phối hợp với Phòng Giáo dục và 

Đào tạo chỉ đạo các Trường THCS chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để 

đặt các điểm thi dự phòng theo yêu cầu. 

Ban Chỉ đạo các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2022 

huyện Nho Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:       
- Sở Giáo dục và Đào tạo;          
- Thường trực Huyện ủy; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện; 

- Các phòng: GD&ĐT, Y tế, TC-KH, VH-TT; 

- Công an huyện; Điện lực Nho Quan; 

- Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện; 

- Trung tâm VH-TT&TrT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên trong Ban chỉ đạo; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đinh Văn Trang 
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