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 HUYỆN HƯỚNG HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:      /TB-UBND Hướng Hoá, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phạm Trọng Hổ 

tại phiên họp bàn công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

  

 Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phạm 

Trọng Hổ đã chủ trì phiên họp bàn về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Giáo dục 

và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Y 

tế, Công an, Huyện Đoàn, Trung tâm Y tế, Điện lực Khe Sanh, Trung tâm 

GDNN - GDTX huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn: Khe Sanh, Lao 

Bảo, Lìa, Hướng Phùng; đại diện lãnh đạo các trường là điểm thi: THPT Hướng 

Hóa, THPT Lao Bảo, THPT A Túc, THPT Hướng Phùng, THCS Khe Sanh. Sau 

khi quán triệt nội dung phiên họp và các văn bản của các cấp về tổ chức Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022; nghe báo cáo của đại diện các trường có điểm thi; các ý 

kiến phát biểu của thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phạm 

Trọng Hổ kết luận như sau: 

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (từ ngày 06/7/2022 đến ngày 

09/7/2022) tổ chức tại 5 điểm thi (Trường THPT Hướng Hóa, THPT Lao Bảo, 

THPT A Túc, THPT Hướng Phùng, THCS Khe Sanh) trên địa bàn huyện Hướng 

Hóa diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các trường được 

đặt điểm thi thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Đối với các trường liên quan (THPT Hướng Hóa, THPT Lao Bảo, THPT 

A Túc, THPT Hướng Phùng, THCS Khe Sanh, Trung tâm GDNN-GDTX huyện) 

- Các trường THPT và Trung tâm GDNN - GDTX huyện tiếp tục tổ chức 

ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh nhất là đối với học sinh có học 

lực yếu, học sinh là con em gia đình chính sách, học sinh người dân tộc thiểu số. 

- Phối hợp với Hội đồng các điểm thi phổ biến, tuyên truyền rộng rãi quy 

chế thi tốt nghiệp THPT đến các thí sinh. Thực hiện đúng quy định của ngành 

Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn bị số lượng phòng thi đúng quy định và các yêu cầu 

của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu vực thi. 

- Phối hợp với địa phương và Ban Đại diện cha mẹ học sinh và cha mẹ 

học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi cũng 

như thông báo đến thí sinh chỉ đưa các đồ dùng cần thiết đến địa điểm thi; 

thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết để có phương án xử lý kịp thời, 

hiệu quả các tình huống khi có thời tiết xấu xảy ra. Không để thí sinh nào phải 

bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế hay đi lại. 
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- Phối hợp, hỗ trợ nơi ăn, ở cho cán bộ Hội đồng thi. 

- Hội đồng các điểm thi chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan để đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ Kỳ thi. 

- Trường THCS Khe Sanh chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Kỳ thi và 

bàn giao cơ sở vật chất cho Hội đồng tại điểm thi. 

- Các điểm thi chuẩn bị 01 máy phát phát điện phục vụ Kỳ thi khi sự cố 

điện lưới xảy ra. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan 

2.1. Công an huyện 

- Phối hợp với Hội đồng các điểm thi lập phương án đảm bảo công tác an 

ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phân luồng, tránh ùn tắc giao 

thông tại các điểm thi; xây dựng phương án phòng, chống cháy nổ, xử lý kịp 

thời, hiệu quả các tình huống bất thường có thể xảy ra tại các điểm thi. 

- Bố trí chiến sỹ phục vụ tại các khu vực tổ chức Kỳ thi, nhằm đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Kỳ thi.  

- Thực hiện Văn bản số 2369/ANCTNB-QLCL ngày 18/5/2021 giữa Bộ 

Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

2.2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Hội đồng các điểm thi xây 

dựng phương án đảm bảo công tác y tế, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên 

địa bàn trong thời gian tổ chức Kỳ thi, nhất là tại các điểm thi, các cơ sở kinh 

doanh thực phẩm, ăn uống phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh. Bố trí nhân 

viên y tế tại các điểm thi (yêu cầu có mặt tại các điểm thi trước 60 phút). 

- Trên cơ sở Văn bản số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 20/5/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh 

bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để xây dựng phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 và các loại dịch bệnh khác có thể phát sinh để Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông trên địa bàn huyện được đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

2.3. Huyện Đoàn  

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các xã, thị trấn, trường 

học bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên và các tổ chức, cá nhân hoạt động 

thiện nguyện, “Tiếp sức mùa thi”: Tham gia công tác tuyên tuyền, hướng dẫn, tư 

vấn, trao đổi kinh nghiệm làm bài thi, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh đến các 

địa điểm tổ chức thi, chuẩn bị tâm thế cho học sinh bước vào Kỳ thi một cách tốt 

nhất; hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh, đặc biệt là thí sinh có hoàn cảnh khó 

khăn về chỗ nghỉ, ăn uống, đưa đón thí sinh.  

2.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu UBND huyện kế hoạch tổ chức các Đoàn lãnh đạo huyện thăm Hội 
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đồng các điểm thi; Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch đề xuất UBND 

huyện kinh phí hỗ trợ các điểm thi. 

2.5. Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm thông tin đầy đủ, chính 

xác, kịp thời, công khai, minh bạch, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa, tác dụng, các 

quy chế, quy định thi, các hoạt động chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để phụ huynh và học sinh biết và thực hiện. 

2.6. Điện lực Khe Sanh 

Chuẩn bị phương án đảm bảo cấp điện ổn định để phục vụ tốt trong quá 

trình tổ chức Kỳ thi (hệ thống điện và bố trí nhân viên trực tại các địa điểm tổ 

chức Kỳ thi). 

2.7. Xí nghiệp nước sạch Đường 9 

Chuẩn bị phương án đảm bảo cấp nước các địa điểm trong quá trình tổ 

chức Kỳ thi. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các đoàn thể, đồng thời tăng cường, vận động các tổ chức, cá nhân, 

các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc 

thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, 

thí sinh vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo 

thời tiết để có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống khi có thời tiết 

xấu xảy ra. Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế hay đi lại. 

Báo cáo kịp thời UBND huyện những trường hợp quá khó khăn vượt ngoài khả 

năng của địa phương để xử lý. 

- Đối với UBND các xã, thị trấn: Khe Sanh, Lao Bảo, Hướng Phùng và 

Lìa có giải pháp hỗ trợ việc đi lại, sinh hoạt cho cán bộ Hội đồng thi phù hợp 

với điều kiện của địa phương. Phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại khu vực 

các điểm thi. Đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia Kỳ thi tại 

địa phương. 

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, Uỷ 

ban nhân dân các xã, thị trấn biết, tổ chức thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:                    

- Thường trực Huyện uỷ;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Chánh, các PVP; 

- Lưu VT.         

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Hoàng Thị Nhật Hà 
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