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

TỈNH NINH THUẬN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

CHỈ THỊ 

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 

 

 

Thực hiện 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 trung học phổ thông và tuyển 

sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; để các kỳ thi trong năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận được triển khai, tổ chức và tiến hành đúng quy định, an toàn, 

nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

thí sinh trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống 

hiệu quả dịch COVID-19, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất 

lượng dạy học của các cơ sở giáo dục, phù hợp điều kiện thực tiễn tại địa phương; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và đào tạo, các sở, ban ngành, 

đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện những 

nhiệm vụ sau đây: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

a) Xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, phù hợp để tổ chức triển khai thực 

hiện, tổ chức đạt yêu cầu về thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh lớp 

10 trung học phổ thông năm 2022 (gọi chung là các kỳ thi năm 2022);   

b) Ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về các kỳ 

thi năm 2022 trong toàn ngành; tổ chức thực hiện các khâu của kỳ thi (ra đề, in sao 

đề thi, coi thi, chấm thi, công bố kết quả thi,...) đúng theo các quy chế hiện hành, 

đúng lịch công tác quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với điều kiện, 

tình hình thực tế tại địa phương; 

c) Cung cấp các tài liệu tuyên truyền về các kỳ thi cho các cơ quan thông tin 

truyền thông để thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng;  

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức các kỳ thi; 

đ) Thành lập và tổ chức hoạt động hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông, hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và các ban công tác của 

hội đồng thi, các đoàn Thanh tra, kiểm tra thi theo thẩm quyền; xét duyệt kết quả 

tốt nghiệp các cấp học, kết quả tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông đúng theo 

các quy chế hiện hành; 

e) Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan cấp tỉnh và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ điều kiện bảo đảm tổ chức đạt yêu cầu 

của từng kỳ thi.  

g) Phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các 
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huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn phòng 

chống dịch COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi. 

2. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ 

phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các 

xã, phường, thị trấn triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho tất cả các 

khâu từ làm đề, in sao đề thi đến coi thi, chấm thi của các kỳ thi. 

3. Thanh tra tỉnh cử người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc chuẩn bị 

và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương theo chỉ đạo của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với Đoàn 

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện 

công tác thanh tra, kiểm tra được đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. 

4. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương 

án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; chỉ đạo các đơn 

vị cơ sở triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch; khám chữa bệnh cho 

thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi.  

5. Sở Tài chính: Bố trí kịp thời kinh phí phục vụ việc tổ chức các kỳ thi năm 

2022 theo kế hoạch đã được duyệt và bảo đảm đúng quy định.  

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các 

huyện, thành phố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội 

dung về các kỳ thi năm 2022; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ hạ tầng 

viễn thông phục vụ Kỳ thi. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận phổ biến và thông tin kịp 

thời những chủ trương, quy định và quy chế thi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ trong dư luận xã hội và 

Nhân dân. 

8. Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh có liên quan; các công ty Điện lực, Bưu chính 

viễn thông, Bưu điện, chi nhánh Viettel Ninh Thuận: Theo chức năng nhiệm vụ 

được giao, có trách nhiệm tích cực phối hợp, chủ động tham gia cùng với Sở Giáo 

dục và Đào tạo và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai tổ chức Kỳ thi, 

bảo đảm các điều kiện về điện lưới, bưu chính, viễn thông, giao thông, an toàn vệ 

sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và thực hiện tốt những công việc 

được Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, kiến nghị trong kế hoạch phối hợp tổ chức 

Kỳ thi. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực 

hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung công tác thi đã được triển khai. Chỉ 

đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tạo 

điều kiện thuận lợi để triển khai các kỳ thi năm 2022; 

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn và các ngành ở địa 

phương phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức và phục vụ tốt cho các kỳ thi năm 2022 

tiến hành trên địa bàn được thuận lợi, đạt hiệu quả.  
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c) Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên đến địa phương coi thi, chấm thi; vận động, hỗ trợ các thí sinh là con em 

hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu 

ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh tham dự các kỳ thi; không để thí sinh nào phải 

bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự các kỳ thi. 

d) Phối hợp với Công an tỉnh, chỉ đạo công an các địa phương bảo vệ an 

toàn các kỳ thi năm 2022; 

đ) Phối hợp thực hiện hiệu quả Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ xét 

tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp đầu cấp trung học 

cơ sở, trung học phổ thông năm 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

10. Đoàn TNCS HCM tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tham gia 

công tác bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi tại địa phương theo chỉ đạo chung của 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh trong Kỳ thi. 

Yêu cầu Giám đốc các sở ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh 

có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo các kỳ thi cấp tỉnh) tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo kịp thời./. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các Phó CT UBND tỉnh;  

- Ban CĐ thi cấp tỉnh năm 2022; 

- Các sở, ngành liên quan; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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