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CHỈ THỊ 

Về việc phối hợp tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm 2022 

 

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Để việc tổ chức Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trên địa bàn huyện trong năm 2022 diễn ra an toàn, 

nghiêm túc, phản ánh đúng chất lượng dạy và học, tác động tích cực đến việc thực 

hiện các mục tiêu giáo dục; đảm bảo và thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn 

nguy cơ của dịch bệnh COVID-19; đảm bảo sự công bằng trong tuyển sinh, giảm bớt 

phiền hà, tốn kém, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo trong những năm tiếp theo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện yêu cầu: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị giáo dục thực hiện chương trình các môn học 

đảm bảo kế hoạch và biên chế năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tốt việc 

ôn tập cho học sinh các lớp cuối cấp và thí sinh tự do; nghiêm cấm việc lợi dụng thi 

vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp để ép học sinh học thêm trái quy 

định. 

- Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về tuyển sinh các lớp đầu 

cấp đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; phổ biến rộng rãi Quy chế 

thi tốt nghiệp THPT; tăng cường công tác tuyên truyền để giáo viên, học sinh và nhân 

dân trong huyện có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, 

thực hiện nghiêm túc Quy chế thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên học tập Quy chế thi tuyển sinh 

và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào 

tạo quy định theo cấp học. Chỉ đạo công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo đúng quy 

trình, quy định và các yêu cầu của ngành Giáo dục và Đào tạo. 

- Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra việc tuyển sinh đầu cấp; 

chủ động ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý và giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo 

liên quan đến thi và tuyển sinh thuộc phạm vi, quyền hạn được giao. 

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo, giám sát việc tuyển 

sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn theo phân cấp quản lý theo đúng Quy chế và các văn 

bản hướng dẫn về tuyển sinh hiện hành. 



- Chỉ đạo các đơn vị giáo dục trên địa bàn chuẩn bị tốt các điều kiện trong công 

tác tuyển sinh. Phối hợp với các trường THPT trên địa bàn và các cơ quan chức năng 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống 

thiên tai tại các hội đồng thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 

học  2022-2023 trên địa bàn quản lý. 

3. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm GDNN-GDTX huyện; các 

trường THPT trên địa bàn huyện 

Căn cứ nhiệm vụ được giao về đặt địa điểm, tổ chức hội đồng thi tốt nghiệp 

THPT chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, các ngành thuộc huyện 

trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, 

phòng chống thiên tai tại các hội đồng thi; tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham 

dự kỳ thi trong việc ăn, ở, đi lại, sinh hoạt… 

          4. Trung tâm Văn hóa- Thể thao- Du lịch và Truyền thông huyện 

          Phối hợp với Phòng GD&ĐT, các trường THPT đóng trên địa bàn tăng cường 

công tác tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện về 

việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, Kỳ thi tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT năm học 2022-2023, quyền được dự thi của các đối tượng theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và 

học sinh.  

5. Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y 

tế huyện, Viễn thông Lâm Thao, Điện lực Lâm Thao, Huyện Đoàn thanh niên 

 Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với các trường 

THCS, THPT trên địa bàn huyện tham gia phục vụ các kỳ thi trên các mặt đảm bảo: 

các quy định về phòng chống dịch; an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm, sức 

khoẻ cho học sinh; thông tin liên lạc; phòng chống thiên tai; cung cấp nguồn điện ổn 

định cho việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, các hội đồng coi, chấm thi, xét công 

nhận tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2022 trên địa bàn huyện được diễn ra đúng quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan; các trường học trên địa bàn 

huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời với Uỷ ban nhân dân 

huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Phú Thọ; 

- TT: HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các ngành, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường ĐH, CĐ, THPT, TT GDNN-GDTX;        

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

 - Lưu VT, GD&ĐT (H - 35b).  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Đức Thắng 
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