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BCĐ VÀ KIỂM TRA THI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 
 

Chỉ đạo và kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp THCS 

 năm học 2021 - 2022 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

 năm học 2022 - 2023 huyện Kiến Thụy 
 

   

 

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND huyện 

về việc thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 

xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 và tuyển sinh vào 10 THPT năm học 

2022-2023, Ban chỉ đạo và kiểm tra các kỳ thi của huyện xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đảm bảo cho các kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp THCS năm 

học 2021-2022 và tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2022-2023 được an toàn, 

nghiêm túc, chính xác, công bằng và đúng Quy chế thi. 

2. Các xã, thị trấn, trường học, các ngành thành viên có trách nhiệm phối 

hợp thực hiện kế hoạch. 

II. CÁC KỲ THI, NGÀY THI, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ THỜI 

GIAN THI 

1. Xét tốt nghiệp THCS: 

 a. Tổng số học sinh: 2157 học sinh. 

          b. Ngày xét tốt nghiệp: Ngày 16/5/2022. 

c. Địa điểm: Tại các trường THCS trên địa bàn huyện.  

2. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT quốc lập: 

 a. Ngày thi: 08, 09/6/2022. Hội đồng coi thi làm việc từ ngày 07/6/2022. 

b. Địa điểm: Tại các trường THPT công lập của huyện. 

 c. Bài thi: Học sinh làm 3 bài thi gồm môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. 

d. Lịch thi và thời gian làm bài thi: 

Ngày Buổi 

 

 

Bài thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ 

phát đề thi cho 

thí sinh 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

07/6/2022 Sáng 
7h30’:  Họp lãnh đạo hội đồng coi thi (Chủ tịch, PCT, Thư ký). 

8h30’:  Họp toàn thể hội đồng coi thi. 

08/6/2022 

Sáng Ngữ văn 120 phút 08 giờ 00 phút 08 giờ 05 phút 

Chiều Ngoại ngữ 45 phút 14 giờ 00 phút 14 giờ 05 phút 

09/6/2022 Sáng Toán 120 phút 08 giờ 00 phút 08 giờ 05 phút 
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3. Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: 

a. Tổng số thí sinh: 1.491 thí sinh gồm thí sinh của các trường (Trong đó: 

THPT Kiến Thụy 447 thí sinh, THPT Nguyễn Đức Cảnh 344 thí sinh, THPT 

Nguyễn Huệ 234 thí sinh, THPT Thụy Hương 350 thí sinh và TT GDNN - 

GDTX Kiến Thụy 116 thí sinh). 

b. Ngày thi: 03 ngày, bắt đầu từ ngày 07, 08, 09/7/2022. (Hội đồng làm 

việc từ 8h00 ngày 06/7/2022). 

c. Địa điểm thi: Tại các trường THPT công lập của huyện.  

d. Môn thi:   

 - Học sinh phải dự thi 04 bài, trong đó 03 bài thi độc lập (Toán, Văn, 

Ngoại Ngữ), 01 trong 02 bài thi tổ hợp KHTN (Lý, Hóa, Sinh) và KHXH (Sử, 

Địa, GDCD).  

- Riêng đối với học sinh học chương trình GDTX cấp THPT 03 bài, trong 

đó 02 bài thi độc lập (Toán, Văn), 01 trong 02 bài thi tổ hợp KHTN (Lý, Hóa, 

Sinh) và KHXH (Sử, Địa). 

e. Lịch thi và thời gian làm bài thi: 

Ngày Buổi 
Bài thi/Môn thi thành 

phần của bài thi tổ hợp 
Thời gian 

làm bài 

Giờ 

phát đề thi 

cho thí sinh 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

06/7/2022 

SÁNG 8h00:  Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi. 

CHIỀU 
14h00:  Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) 

và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.  

07/7/2022 

SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 phút 07 giờ 35 phút 

CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 phút 14 giờ 30 phút 

08/7/2022 

SÁNG 

 

Bài thi 

KHTN 

Vật lí 50 phút 07 giờ 30 phút 07 giờ 35 phút 

Hóa học 50 phút 08 giờ 30 phút 08 giờ 35 phút 

Sinh học 50 phút 09 giờ 30 phút 09 giờ 35 phút 

Bài thi 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 phút 07 giờ 35 phút 

Địa lí 50 phút 08 giờ 30 phút 08 giờ 35 phút 

GDCD 50 phút 09 giờ 30 phút 09 giờ 35 phút 

Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 phút 14 giờ 30 phút 

09/7/2022 SÁNG Dự phòng    

III. Các trường THPT thành lập Hội đồng tuyển sinh và thi tốt 

nghiệp THPT theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; Cung cấp danh 

sách để UBND huyện ra quyết định thành lập ban bảo vệ, phục vụ các hội 

đồng thi Kiến Thụy 
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 Ban bảo vệ, phục vụ kỳ thi vào lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THPT sẽ 

được Ủy ban nhân dân huyện ra Quyết định thành lập cho từng hội đồng và từng 

kỳ thi. Ban bảo vệ, phục vụ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch hội 

đồng và Trưởng điểm thi phân công. (Các trường THPT gửi danh sách đề nghị 

thành lập ban bảo vệ và phục vụ kì thi về Văn phòng HĐND và UBND huyện 

trước ngày 25/5/2022). 

- Tại THPT Kiến Thụy: 03 chiến sỹ công an, 01 nhân viên y tế và 06 nhân 

viên phục vụ, bảo vệ của trường. 

- Tại THPT Nguyễn Đức Cảnh: 03 chiến sỹ công an, 01 nhân viên y tế và 

06 nhân viên phục vụ, bảo vệ của trường. 

- Tại THPT Thụy Hương: 03 chiến sỹ công an, 01 nhân viên y tế và 06 

nhân viên phục vụ, bảo vệ của trường. 

Các Hội đồng thi chủ động phương tiện chở bài thi và hồ sơ thi về Hội 

đồng chấm thi. Chủ tịch Hội đồng coi thi cử Công an bảo vệ bài thi và hồ sơ thi 

khi đi nộp về Hội đồng chấm thi. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

 - Là cơ quan thường trực, xây dựng và triển khai kế hoạch các kì thi và 

xét tốt nghiệp; chỉ đạo các trường, các xã, thị trấn chuẩn bị cơ sở vật chất và các 

điều kiện phục vụ các kỳ thi và xét tốt nghiệp bảo đảm an toàn, đúng quy chế. 

(Đồng chí Nguyễn Văn Phán - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, SĐT: 

0931.527.268). 

- Chủ động phối hợp với các ngành thành viên triển khai theo kế hoạch, 

thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện về tình hình, kết quả 

triển khai để chỉ đạo kịp thời. 

2. Công an huyện: 

 - Xây dựng kế hoạch, tổ chức bảo vệ các kỳ thi tại các hội đồng thi đảm bảo 

an toàn, hiệu quả, không để ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra các kỳ thi.  

- Chỉ đạo tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học, 

trong dân cư và việc bảo đảm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy cũng 

như biện pháp khắc phục các vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở trường 

học, khu dân cư để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.  

- Cử lực lượng an ninh tham gia bảo vệ các Hội đồng thi và áp tải chở bài 

thi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng coi thi. Chỉ 

đạo lực lượng công an các xã, thị trấn nơi có các Hội đồng thi đảm bảo an ninh 

trật tự, giao thông phục vụ các kì thi. (Đồng chí Vũ Văn Hoàng - Phó Trưởng 

Công an huyện phụ trách, SĐT: 0975.566.867). 
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3. Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện: 

Phối hợp các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan kiểm tra các 

hội đồng thi đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ các kì thi. (Đồng chí Vũ 

Duy Phan - Phó Chủ nhiệm UBKT- Thanh tra huyện, SĐT: 0936.257.136). 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Hướng dẫn các hội đồng xét tốt nghiệp THCS thực hiện chế độ tài chính 

theo quy định. (Đồng chí Ngô Duy Khâm - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

phụ trách, SĐT: 0854.883.588). 

5. Phòng Y tế: 

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các điểm dịch vụ ăn 

uống ở các địa phương có hội đồng thi; kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học có hội đồng thi (Đồng chí Phạm 

Đức Hướng – Trưởng phòng Y tế phụ trách, SĐT: 0988.174.489). 

6. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và 

Thể thao huyện: 

Có kế hoạch tuyên truyền và chỉ đạo mạng lưới truyền thanh các xã, thị 

trấn đưa tin về ngày thi, môn thi, địa điểm thi, thời gian thi để nhân dân biết. 

7. Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

 Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu cho Ban chỉ 

đạo và kiểm tra thi của huyện, kiểm tra đôn đốc việc triển khai Kế hoạch phục 

vụ thi đối với các ngành, đơn vị và các địa phương. Chuẩn bị các điều kiện cho 

Ban Chỉ đạo huyện thăm và làm việc tại các Hội đồng. 

8. Trung tâm Y tế huyện:  

Cử nhân viên Y tế thường trực ở các Hội đồng coi thi bảo vệ, chăm sóc 

sức khoẻ cho học sinh và giáo viên trong những ngày thi (Đồng chí Ngô Văn 

Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, SĐT: 0912.402.906). 

9. Trung tâm Viễn thông 6:  

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong các ngày thi đặc biệt là những 

nơi đặt hội đồng thi (Đồng chí Nguyễn Văn Anh - Giám đốc Trung tâm Viễn 

thông 6, SĐT: 0919.296.085). 

10. Điện lực Kiến Thụy: 

 Bảo đảm an toàn lưới điện để cung cấp đủ điện phục vụ cho các ngày thi. 

Hướng dẫn các hội đồng coi thi chủ động dự phòng máy phát điện đề phòng mất 

điện do sự cố (Đồng chí Đỗ Thị Hương - Giám đốc điện lực huyện Kiến Thụy, 

SĐT: 0888.218.668). 

11. Liên đoàn Lao động huyện: 
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Chỉ đạo tuyên truyền về kì thi, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 

viên ngành Giáo dục huyện tham gia thực hiện tốt các kì thi. 

12. Các trường THPT và Trung tâm GDNN – GDTX huyện: 

Chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh dự thi đạt kết quả, đặc biệt là việc 

thực hiện đúng quy chế thi; Các trường có hội đồng coi thi cần chuẩn bị chu đáo 

về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ tốt các kỳ thi. Phối 

hợp với các xã, thị trấn lo chỗ nghỉ cho giám thị làm thi nếu cần thiết. 

13. UBND các xã, thị trấn: Có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự tại địa 

bàn trong các ngày thi, phối hợp với Hội đồng thi chăm lo chỗ nghỉ cho giám thị 

về làm thi. Tuyên truyền nhân dân động viên các thi sinh dự thi đảm bảo thi đủ, 

đúng giờ, an toàn, nghiêm túc. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các ngành được phân công nhiệm vụ trong kỳ thi cần có kế hoạch cụ 

thể, cử nhân viên đến các địa điểm thi đúng giờ, làm việc theo chức năng, nhiệm 

vụ của từng ngành và thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thi. 

2. Các Hội đồng coi thi duy trì thường xuyên thông tin liên lạc, báo cáo 

Uỷ ban nhân dân huyện và thường trực Ban chỉ đạo thi huyện (Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, SĐT: 0931.527.268). 

Ban chỉ đạo thi yêu cầu các trường THPT, Trung tâm GDNN – GDTX 

huyện, Thủ trưởng các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, triển 

khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                               
- Ban chỉ đạo thi TP;         

- Sở GD & ĐT;                   (Báo cáo) 

- TTHU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ;  
- Lưu: VT, GD&ĐT.                                                

                                                                                                                                                

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Tiến Thuật   
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