
 

 
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SGDĐT-VP        
  

   Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2022 
 
 

V/v bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ  

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2022-2023 
 

 

 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng cơ quan Sở; 

- Trưởng phòng GD&ĐT các quận/huyện; 

- Hiệu trưởng trường THPT, PT nhiều cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các quận/huyện;  

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Ngày 01/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhận được Công văn số 

1070/STTTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc bảo đảm thông 

tin liên lạc phục vụ Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 

2022-2023 (gửi kèm theo); Sở GD&ĐT đề nghị các đồng chí Trưởng các phòng 

cơ quan Sở, Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo phối hợp với các doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông và Intenet với các nội dung như sau: 

-  Tăng cường thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, nâng cấp mạng lưới đảm bảo 

thông tin liên lạc an toàn, bảo mật, chất lượng, thông suốt;  

- Xây dựng phương án và triển khai phương án ứng phó với những tình huống 

xảy ra sự cố với các mạng lưới phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Ban chỉ 

đạo, các Hội đồng ra đề và sao in đề thi, coi thi, chấm thi, các cơ quan quản lý nhà 

nước và thông tin liên lạc của tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;  

- Bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24 sẵn sàng xử lý, khắc phục khi xảy ra dự 

cố trong thời gian và tại các địa điểm diễn ra các công đoạn liên quan đến Kỳ thi.  

Để tạo điều kiện thuận lợi phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 

học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, hiệu quả; 

Sở GD&ĐT thông báo đến các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BCĐ thi (để b/c); 

- Sở TTTT (để p/h thực hiện); 

- Lưu: VT.                           

               KT. GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC              

 

 

              
                Phạm Quốc Hiệu 
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