
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

VĂN PHÒNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________________ 

 

Số:             /VP-VX 
 

V/v phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng thiết 

bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử 

 

        Hải Phòng, ngày       tháng 7 năm 2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                  Kính gửi: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Công an thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. 

Xét đề nghị của Công an thành phố tại Công văn số 687/CAHP-ANM 

ngày 04/7/2022 về việc phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng thiết bị công nghệ cao 

phục vụ gian lận thi cử (gửi kèm theo), 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng ban Ban 

Chỉ đạo thi thành phố có ý kiến như sau: 

1. Giao Công an thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình 

Hải Phòng thực hiện công tác tuyên truyền cảnh báo về tính chất vi phạm và hậu 

quả của hành vi mua bán, sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong 

thi cử.  

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

chỉ đạo các điểm thi thực hiện nghiêm việc bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách 

biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng cá nhân và các tài liệu và vật 

dụng bị cấm mang vào phòng thi theo quy định, trong đó chú ý phổ biến kỹ năng 

phát hiện hành vi sử dụng các thiết bị công nghệ cao ngụy trang vào mục đích 

gian lận trong kỳ thi. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Công an thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, các cơ quan 

liên quan thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT L.K.Nam; 

- Các thành viên Ban CĐT TP;  

- CVP, PCVP Tr.H.Kiên; 

- Phòng NCKTGS; 

- CV: GD; 

- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Trần Huy Kiên 

     

05/07/2022
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