
ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     

Số:             /UBND-VXNV  Ninh Thuận, ngày        tháng 6 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện Công 

văn số 2563/BGDĐT-QLCL 

ngày 17/6/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

  

                         

Kính gửi:  Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 của tỉnh. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 2563/BGDĐT-QLCL ngày 

17/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 (gửi 

kèm theo văn bản này),  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến sau: 

1. Giao Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 của tỉnh theo chức năng, nhiệm 

vụ  và quyền hạn được giao, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a) Quán triệt Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển 

sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 

03/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và 

tuyển sinh hiện hành; lưu ý thực hiện một số điểm mới căn bản trong tổ chức thi 

tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022. 

c) Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình, kế hoạch 

năm học 2021-2022 và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

d) Xây dựng và triển khai phương án tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh 

tại địa phương bảo đảm an toàn, trung thực, khách quan; xây dựng phương án dự 

phòng để xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra. 

đ) Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức Kỳ thi; trong đó lưu 

ý không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham dự Kỳ thi tại địa 

phương. 

e) Chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức Kỳ thi đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, 
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hiệu quả: 

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

chuẩn bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt hoạt động của các Hội đồng thi: bảo 

đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức Kỳ thi 

và công tác tuyển sinh; bố trí các điểm thi hợp lý, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi 

nghiêm túc, an toàn và tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi; tập huấn đầy đủ nghiệp 

vụ tổ chức thi, thanh tra, kiểm tra thi và quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức 

tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển 

sinh; đồng thời, triển khai đầy đủ nội dung Công văn số 2232/BGDĐT-QLCL 

ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

- Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố theo chức năng và nhiệm vụ được giao phối hợp với ngành 

Giáo dục tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2022 theo tinh thần Chỉ thị 

số 09/CT-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Giao Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức 

thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại tỉnh để đảm bảo Kỳ thi an toàn, trung 

thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế thi; trong đó, chú ý việc 

thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra các khâu tổ chức Kỳ thi. 

Đề nghị Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 của tỉnh; các sở, ban, ngành, 

đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực 

hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ các kỳ thi tỉnh (QĐ627); 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH, BTCDNC; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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