
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

BAN CHỈ ĐẠO THI 
 

Số:              /BCĐ 
V/v chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

Trung học phổ thông năm học 2022-2023 

và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

        Kính gửi:  

    - Chủ tịch UBND quận/huyện; 

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

    - Chủ tịch Hội đồng coi thi; 

    - Hiệu trưởng các trường THPT; 

     - Hiệu trưởng các trường THCS đặt Hội đồng coi thi. 
 

 Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT  ngày 03/5/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 

tuyển sinh trung học phổ thông; Công văn số 3778/UBND-VX ngày 03/6/2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố về phương án tổ chức thi đối với những thí sinh 

bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học 

phổ thông năm học 2022-2023; Phương án số 03/PA-SYT ngày 03/6/2022 của Sở 

Y tế về phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; 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 năm học 2022-2023; Quyết định số 436/QĐ-SGDĐT ngày 

31/5/2022 của Sở GDĐT về việc thành lập Tổ trực thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 

10 THPT năm học 2022-2023;  

 Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 diễn ra an toàn, 

nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện 

một số nội dung sau: 

 1. Công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ 

chức thi 

1.1. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các văn 

bản quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện nguyên tắc 5K; Trang bị 

đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn... để đảm bảo an toàn cho các thí sinh và giáo 

viên tại các Hội đồng coi thi (gửi kèm Phương án số 03/PA-SYT ngày 03/6/2022 

của Sở Y tế).  

1.2. Xác định đối tượng thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

a) Việc xác định đối tượng thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0), ca bệnh 

giám sát (ca bệnh nghi ngờ) thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1909/BYT-
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DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 

và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần. 

 b) Về thẩm quyền/cơ quan cấp giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0: Đối 

với trường hợp đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực 

tiếp theo dõi điều trị ca bệnh cấp; đối với trường hợp đang cách ly điều trị tại nhà 

hoặc nơi lưu trú do Chính quyền địa phương (Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 của xã, phường) cấp. 

 c) Phòng GDĐT các quận/huyện kiểm tra, lập danh sách, báo cáo số liệu 

các trường hợp F0 và ca bệnh nghi ngờ (nếu có) là học sinh lớp 9 tham dự kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (theo mẫu) về Sở GDĐT (Người 

nhận: Đ/c Nguyễn Thúy Hằng, chuyên viên phòng Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng giáo dục - SĐT: 0911.112.789) để có phương án cho thí sinh dự thi tại 

phòng thi dự phòng của các Hội đồng coi thi. 

 Thời gian gửi: 

 - Lần 1: trước 17 giờ 00 phút ngày 06/6/2022 (đối với thí sinh thi đại trà); 

 - Lần 2: Trước 17 giờ 00 phút ngày 09/6/2022 (đối với thí sinh thi vào 

trường THPT chuyên Trần Phú). 

TT 
Họ và 

tên 

Ngày 

sinh 

HS 

trường 

THCS 

Số 

báo 

danh 

Hội 

đồng 

coi thi 

Thuộc diện 
Ghi 

chú F0 Ca bệnh nghi 

ngờ 

1      x   

2       x  

…         

 1.3. Bố trí phòng thi đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

 a) Đối với thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự Kỳ thi phải 

nộp đơn xin dự thi, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý, cam 

kết tuân thủ các quy định phòng chống, dịch COVID-19. Các thí sinh này được 

Hội đồng thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống 

dịch COVID-19. 

 b) Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ: Hội đồng coi thi tổ chức 

xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) cho thí sinh vào ngày 07/6/2022 (đối với thí 

sinh thi đại trà) và ngày 10/6/2022 (đối với thí sinh thi vào trường THPT chuyên 

Trần Phú) để làm căn cứ bố trí phòng thi, cụ thể như sau: 

 - Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh âm tính được 

dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; 

 - Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính 

được Hội đồng thi bố trí thi cùng với thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng. 
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 c) Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ khi test nhanh tại Hội đồng coi thi 

được miễn phí xét nghiệm. 

 1.4. Phương án giao nhận đề, thu bài thi đối với các Hội đồng coi thi có 

thí sinh thuộc diện F0 và ca bệnh nghi ngờ 

 - Bố trí tại mỗi Hội đồng coi thi phòng thi riêng dành cho các đối tượng thí 

sinh thuộc diện F0 và ca bệnh nghi ngờ bảo đảm cách biệt với các phòng thi 

khác của Hội đồng coi thi và đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thí sinh dự thi tại phòng thi riêng được đánh số thứ 

tự mới; theo đó, vị trí của thí sinh được sắp xếp phù hợp với quy định đánh số báo 

danh của Hội đồng coi thi. Hướng dẫn thí sinh tại các phòng thi riêng ghi đúng 

thông tin cá nhân trên Giấy báo dự thi vào giấy thi/Phiếu trả lời trắc nghiệm. 

 - Bố trí đủ số lượng cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cho các phòng thi 

riêng tại các Hội đồng coi thi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết bảo đảm cho 

cán bộ coi thi, cán bộ giám sát các phòng thi riêng thực hiện nghiêm túc việc thực 

hiện phòng, chống dịch COVID-19 (như sử dụng quần áo bảo hộ, thực hiện các 

biện pháp phòng hộ cá nhân trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, thường xuyên rửa 

tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh). 

 - Tổ chức phương án giao nhận đề thi và thu bài thi của các phòng thi riêng 

tại mỗi Hội đồng coi thi bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Khi hết 

giờ làm bài, cán bộ coi thi tại phòng thi riêng thu bài thi, sắp xếp, kiểm đếm bài 

thi của thí sinh; cùng cán bộ giám sát niêm phong túi đựng bài thi của phòng thi, 

sau đó đựng trong túi bóng nilon riêng, dùng cồn 70o sát khuẩn bên ngoài túi và 

bàn giao nguyên túi đựng bài thi đã niêm phong cho Chủ tịch Hội đồng coi thi 

ngay khi kết thúc mỗi buổi thi.  

 2. Chế độ thông tin, báo cáo 

 - Chậm nhất vào hồi 10 giờ 00 phút các ngày 07/6/2022 (đối với Hội đồng 

coi thi đại trà), 10/6/2022 (đối với Hội đồng coi thi vào trường THPT Chuyên 

Trần Phú), Chủ tịch Hội đồng coi thi báo cáo về Sở GDĐT bằng số máy trực thi 

của Hội đồng về tình hình làm việc của Hội đồng coi thi. Nội dung báo cáo: 

 + Tình hình cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, an toàn của Hội đồng coi thi. 

 + Số lượng lãnh đạo và cán bộ coi thi (đủ/vắng); trường hợp vắng lãnh đạo, 

cán bộ coi thi (CBCT) cần báo cáo ngay về Sở GDĐT để kịp thời điều động, bổ 

sung. 

 - Chậm nhất vào hồi 10 giờ 00 phút các ngày 08-09/6/2022 (đối với Hội 

đồng coi thi đại trà), 11-12/6/2022 (đối với Hội đồng coi thi vào trường THPT 

Chuyên Trần Phú) và 16 giờ 00 phút các ngày 08/6/2022 (đối với Hội đồng coi 
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thi đại trà) và 11-12/6/2022 (đối với Hội đồng coi thi vào trường THPT Chuyên 

Trần Phú), Chủ tịch Hội đồng coi thi báo cáo về Sở GDĐT bằng số máy trực thi 

của Hội đồng về tình hình làm việc của Hội đồng coi thi. Nội dung báo cáo:  

 + Việc chấp hành Quy chế thi của CBCT và thí sinh. 

 + Số lượng lãnh đạo và CBCT (đủ/vắng). 

 + Số lượng thí sinh (đủ/vắng) 

 + Các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. 

 - Các số điện thoại báo cáo:  

+ Từ Hội đồng số 01 đến Hội đồng số 10;  

    Hội đồng thi vào trường THPT Chuyên Trần Phú 
02253.841.909 

+ Từ Hội đồng số 11 đến Hội đồng số 19 02253.841.558 

+ Từ Hội đồng số 20 đến Hội đồng số 28 02253.841.551 

+ Từ Hội đồng số 29 đến Hội đồng số 37 02253.823.792 

+ Từ Hội đồng số 38 đến Hội đồng số 46 02253.746.220 

 - Ngoài những báo cáo theo quy định, nếu có tình hình đặc biệt, Chủ tịch 

Hội đồng coi thi điện khẩn về Ban chỉ đạo thi và kiểm tra thi thành phố để xin ý 

kiến giải quyết: 

+ Máy thường trực cơ quan Sở  02253.842.445 

+ Máy di động: 

Giám đốc Bùi Văn Kiệm 

Phó Giám đốc Đỗ Văn Lợi   

Phó Giám đốc Đỗ Thị Hòa                                   

  

0904.589.000 

0944.046.668 

0989.865.885 

 Nhận được công văn này, đề nghị Chủ tịch UBND quận/huyện; Trưởng 

phòng GDĐT quận/huyện quán triệt nội dung đến các đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý; các ông (bà) Hiệu trưởng trường THPT và Chủ tịch Hội đồng coi thi căn cứ 

thực hiện./. 

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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