
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG    

BAN CHỈ ĐẠO THI    
                             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BCĐ 

V/v phối hợp tổ chức Kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

    

Hải Phòng, ngày      tháng 5 năm 2022 
 

Kính gửi: 

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận (huyện); 

   - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận (huyện); 

   - Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông. 

 

Thực hiện Công văn số 956/SGDĐT-KTKĐ ngày 29/4/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT)  

năm học 2022-2023; để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế, Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các ông (bà) chỉ đạo các đơn vị giáo dục tổ chức thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận (huyện) 

- Chỉ đạo, quán triệt, giao nhiệm vụ đến Phòng GDĐT, ủy ban nhân dân 

(UBND) xã/phường/thị trấn, các ngành, các tổ chức trực thuộc, các đơn vị liên quan 

trên địa bàn tổ chức kiểm tra, rà soát đảm bảo công tác an ninh an toàn, trật tự xã 

hội, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai lụt bão, vệ sinh môi trường, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, sơ cấp cứu, phòng chống dịch Covid, phân luồng giao 

thông, thông tin liên lạc, phương án bảo vệ Hội đồng thi. Tạo mọi điều kiện thuận 

lợi nhất cho cán bộ, giáo viên và thí sinh tham gia Kỳ thi. Đồng thời chịu trách nhiệm 

nếu để xảy ra các sự cố trên địa bàn làm ảnh hưởng đến Kỳ thi. 

- Tổ chức trực và cung cấp danh bạ điện thoại các ngành công an, y tế, điện lực, 

cấp nước, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, ... cho các Hội 

đồng coi thi trên địa bàn, bảo đảm liên lạc thông suốt khi cần thiết. 

- Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh có 

hoàn cảnh khó khăn tham dự Kỳ thi. 

- Trước ngày 02/6/2022 ban hành Quyết định thành lập tổ bảo vệ, y tế, phục 

vụ Hội đồng coi thi từ ngày 07/6/2022 - 09/6/2022 (đối với Hội đồng coi thi tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023) và từ ngày 10/6/2022 - 12/6/2022 (đối 

với các Hội đồng coi thi vào trường THPT Chuyên Trần Phú) trên cơ sở danh sách 

đăng ký đề nghị của các đơn vị được chọn làm Hội đồng thi; quán triệt, giao nhiệm vụ 

các cá nhân liên quan thực hiện đúng các quy định của Quy chế thi và tuân thủ sự 

điều hành của lãnh đạo Hội đồng coi thi. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục (THCS, THPT) không tổ chức đi tham quan, du 

lịch, tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người trong thời gian diễn ra Kỳ 



thi (coi thi, chấm thi) từ ngày 07/6/2022 đến ngày 21/6/2022. 

- Chỉ đạo các đơn vị được chọn làm Hội đồng coi thi tiến hành rà soát, kiểm tra 

cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn để bàn giao 

cho lãnh đạo Hội đồng coi thi vào 7h30’ ngày 07/6/2022. 

- Chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS, các cơ quan tổ chức trên địa bàn gần 

địa điểm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không tổ chức các hoạt động hè,  

các hoạt động đông người, … gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến trật tự, làm ảnh hưởng 

đến việc làm bài của thí sinh trong các ngày diễn ra kỳ thi. Phối hợp với các Hội đồng 

coi thi để có phương án hỗ trợ việc gửi xe, phục vụ nước uống, chỗ nghỉ tạm của phụ 

huynh trong thời gian chờ thí sinh thi (nếu có nhu cầu). Hạn chế tính trạng ùn tắc 

giao thông, tập trung đông người tại các tuyến đường có Hội đồng thi. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận (huyện) 

- Cử cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng coi, chấm thi theo quyết định điều 

động của Sở GDĐT. 

- Tham mưu với UBND quận (huyện) ban hành quyết định thành lập tổ bảo 

vệ, y tế, phục vụ tại các Hội đồng thi đồng thời gửi 01 bản Quyết định về Sở 

GDĐT (người nhận: đồng chí Vũ Thị Khánh Linh - chuyên viên Phòng Khảo thí và 

Kiểm định chất lượng giáo dục, điện thoại: 0942.087.799) trước ngày 05/6/2022. 

- Chỉ đạo các trường THCS tổ chức quán triệt cán bộ, giáo viên trong danh 

sách dự phòng chuẩn bị sẵn sàng phục vụ thi khi được điều động. 

3. Các trường THPT, THCS được chọn đặt làm Hội đồng thi 

- Đối với các đơn vị có kế hoạch sửa chữa, cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất 

cần chủ động tránh các ngày diễn ra Kỳ thi (từ ngày 07/6/2022 đến hết ngày 

12/6/2022). 

- Rà soát kiểm tra cơ sở vật chất, bố trí các phòng thi đảm bảo đúng Quy chế 

thi. Mỗi hội đồng coi thi bố trí 01 phòng thi dự phòng cho thí sinh theo quy định 

phòng chống dịch Covid của Sở Y tế. Có phương án bảo đảm an toàn khi có các hiện 

tượng thời tiết bất thường. Đảm bảo công tác vệ sinh tại các Hội đồng coi thi. Mỗi 

Hội đồng coi thi bố trí 01 tủ để bảo quản đề thi, bài thi; 01 điện thoại cố định có 

loa ngoài dùng để trực thi tại phòng họp hội đồng; có camera trong phòng bảo 

quản đề, bài thi, có kết nối màn hình để theo dõi. 

- Căn cứ vào quy mô thực tế của điểm thi, thủ trưởng đơn vị được chọn làm 

Hội đồng coi thi/thủ trưởng đơn vị nhờ địa điểm thi gửi danh sách công an, nhân 

viên y tế, bảo vệ, phục vụ trước ngày 01/6/2022 về Phòng GDĐT quận (huyện) để 

tham mưu với UBND quận (huyện) ban hành quyết định thành lập tổ bảo vệ, y tế, 

phục vụ Hội đồng thi. 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến Quy chế thi cho cán bộ, giáo viên coi, chấm 



thi trước ngày 02/6/2022; quán triệt cán bộ, giáo viên trong danh sách dự phòng 

chuẩn bị sẵn sàng phục vụ thi khi được điều động. Thủ trưởng đơn vị in phần Trách 

nhiệm của Cán bộ coi thi trong Công văn hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT năm học 2022-2023 phát đến tất cả cán bộ, giáo viên khi tham gia coi 

thi, chấm thi trước khi quán triệt, phổ biến tập huấn. 

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố, Sở GDĐT rất mong nhận 

được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ chủ động, tích cực, hiệu quả của UBND 

các quận (huyện) và các đơn vị liên quan để tổ chức thành công Kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023./. 

 

Nơi nhận: 
- PCT Lê Khắc Nam (để chỉ đạo); 

- BCĐ thi TP; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KTKĐ. 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

BAN CHỈ ĐẠO THI 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Bùi Văn Kiệm 
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