
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

BAN CHỈ ĐẠO THI 

 

Số:            /BCĐ 

V/v phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2022-2023  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

  Kính gửi:  

    - Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; 

    - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng; 

    - Công ty cấp nước Hải Phòng; 

    - Chủ tịch UBND quận/huyện; 

    - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện; 

    - Thủ trưởng các đơn vị giáo dục. 

 

 Thực hiện Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 

tuyển sinh trung học phổ thông; Công văn số 956/SGDĐT-KTKĐ ngày 29/4/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)  ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 

Trung học phổ thồng (THPT) năm học 2022 – 2023, Sở GDĐT tạo bố trí 46 Hội 

đồng coi thi vào trường THPT công lập và 03 Hội đồng coi thi vào trường THPT 

chuyên Trần Phú (Có danh sách kèm theo). Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban Chỉ đạo thi thành phố đề nghị các 

đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Sở Y tế 

 Phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT để tổ chức kỳ thi, cụ thể như sau: 

 - Giao trách nhiệm cho Trung tâm y tế quận/huyện nơi tổ chức kỳ thi bố trí 

xe cứu thương, lực lượng ứng trực để cấp cứu trong trường hợp cần thiết trong 

các ngày diễn ra kỳ thi; 

- Giao trách nhiệm cho cơ sở y tế gần các điểm đặt làm Hội đồng ra đề và 

in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi cung cấp số điện thoại liên hệ 

để kịp thời xử lý tình huống có cán bộ, giáo viên, thí sinh bị ốm, không đảm bảo 

sức khỏe để tiếp tục làm nhiệm vụ;  

 - Hướng dẫn các Hội đồng thi bố trí các phòng thi đặc biệt dành cho thí sinh 

diện F0 và nghi ngờ F0 (nếu có). 

 2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông; Công ty TNHH MTV Điện 

lực Hải Phòng, Công ty cấp nước Hải Phòng. 

 Đảm bảo thông tin liên lạc, cung cấp điện, nước 24/24 cho các khu vực làm 

thi (Hội đồng ra đề và in sao đề thi; Hội đồng coi thi; Hội đồng chấm thi) trong 

các ngày diễn ra kỳ thi (Có phụ lục kèm theo). 

 3. Ủy ban nhân dân quận/huyện; Phòng GDĐT quận/huyện; Các đơn 

vị giáo dục được chọn làm Hội đồng coi thi . 



 Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1112/BCĐ ngày 17/5/2022 của Ban 

chỉ đạo thi thành phố về việc phối hợp tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2022-2023 (Gửi kèm).  

 Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Chỉ đạo thi thành phố rất mong 

nhận được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp tích cực của Ủy ban nhân dân 

quận/huyện; Phòng GDĐT quận/huyện; các đơn vị giáo dục được chọn làm Hội 

đồng thi chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất, huy động nhân lực, hỗ trợ và 

hướng dẫn phụ huynh, thí sinh chu đáo, cùng chung sức với ngành giáo dục và 

đào tạo thành phố tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 

2022 -2023 tại thành phố Hải Phòng./. 

 
Nơi nhận: 
   - PCT UBND TP Lê Khắc Nam; 
   - 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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