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

HUYỆN TUY PHONG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  1280  /UBND-VX               Tuy phong, ngày 30  tháng  5 năm 2022 

V/v chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức tốt các kỳ thi, xét tuyển 

năm 2022 trên địa bàn huyện 

                   Kính gửi: 

    - Các phòng, ban ngành: Giáo dục & ĐT, 

            Trung tâm Văn hoá thể thao &TTTH,  

            BQL Công trình Công cộng, Huyện đoàn,   

            Trung tâm Viễn thông, Trung tâm Y tế,   

            Điện lực Tuy Phong, Công an; 

  - 02 trường THPT: Tuy Phong, Hòa Đa; 

   - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp 

THPT; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp 

THCS, bổ túc THCS năm 2022 và xét tuyển sinh vào lớp 6 THCS, thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023; thời gian cụ thể được ấn định như sau: 

- Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào các ngày 07, 08 và 09/7/2022 (theo đó 

huyện Tuy Phong có 02 điểm thi đặt tại 02 trường THPT Tuy Phong và trường 

THPT Hòa Đa). 

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập Trường THPT chuyên Trần Hưng 

Đạo và các trường THPT không chuyên vào các ngày 08, 09 và 10/6/2022 (theo 

đó huyện Tuy Phong có 02 điểm thi đặt tại 04 trường THPT Tuy Phong, Trường 

THCS Lê Văn Tám và Trường THPT Hòa Đa, Trường THCS Võ Thị Sáu).  

- Xét tuyển sinh vào các trường Mầm non, Lớp 1 Tiểu học và Lớp 6 THCS 

(có kế hoạch riêng). 

Để các Kỳ thi và công tác xét công nhận, tuyển sinh được tiến hành thuận 

lợi, nghiêm túc, trung thực, công bằng, khách quan, an toàn, đúng Quy chế; tạo 

điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ của dịch bệnh 

COVID-19, đồng thời đảm bảo đánh giá trung thực kết quả dạy và học của nhà 

trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 

các nội dung sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc triển khai thực 

hiện việc xét tuyển sinh vào các trường Mầm non, Lớp 1 Tiểu học và Lớp 6 THCS 

năm học 2022 - 2023 một cách chặt chẽ, đúng quy định nhằm đánh giá đúng thực 

trạng chất lượng dạy và học; ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực. 

- Giúp UBND huyện làm đầu mối trong việc liên hệ, phối hợp với các 

trường THPT trên địa bàn huyện để chuẩn bị tốt các điều kiện nhằm tổ chức kỳ thi 

THPT quốc gia năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công 
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lập năm học 2022 - 2023 tại các điểm thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy 

định; cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi đúng quy định khi có 

yêu cầu.  

- Tham mưu UBND huyện có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về công 

tác tổ chức, chỉ đạo và quá trình chuẩn bị mọi mặt cho các kỳ thi trước ngày 

03/6/2022; kết thúc các kỳ thi tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả cho Sở 

Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định. 

2. Đối với Trường THPT Tuy Phong và Trường THPT Hòa Đa 

- Báo cáo công tác chuẩn bị, tình hình học sinh của Trường tham gia kỳ thi 

THPT quốc gia về UBND huyện (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) trước 

ngày 01/6/2022 để tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh. 

- Chủ động rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị trường, lớp học, 

hệ thống điện, nước của đơn vị mình; máy phát điện dự phòng và các trang thiết bị 

cần thiết nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 và thi 

tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền 

thanh truyền hình huyện 

Thực hiện lịch phát sóng, đăng tải thường xuyên nội dung của kỳ thi trên hệ 

thống thông tin truyền thông của huyện; phổ biến Quy chế thi, lịch thi cụ thể từng 

môn, địa điểm thi,… đến khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 để học sinh 

và phụ huynh học sinh lưu ý, dự thi đúng thời gian, địa điểm quy định. 

4. Công an huyện 

Bố trí lực lượng bảo đảm trật tự tại các đoạn đường đi vào trường THPT 

Hòa Đa; có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại 02 khu vực tổ chức thi; có biện 

pháp bảo đảm an toàn cho Hội đồng thi, cán bộ coi thi, thí sinh dự thi trước, trong 

và sau kỳ thi; không để xảy ra ùn tắc giao thông nhất là giờ cao điểm (trước khi thí 

sinh vào phòng thi và sau khi thí sinh thi xong). 

5. Trung tâm Y tế huyện 

- Cần bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và thuốc để xử lý 

kịp thời những sự cố xảy ra; bảo vệ sức khỏe cho cán bộ coi thi và thí sinh dự thi 

trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. 

- Phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn có phương án phòng ngừa, ngăn 

chặn dịch bệnh COVID-19 và các loại dịch bệnh khác, tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các địa điểm kinh doanh 

gần các địa điểm tổ chức thi. 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc lập dự toán, 

cấp phát, quyết toán các khoản chi liên quan đến tổ chức các Kỳ thi kịp thời, đúng 

chế độ hiện hành của Nhà nước. 

7. Đề nghị Điện lực Tuy Phong 

Có kế hoạch khảo sát, bảo trì mạng lưới điện tại 02 địa điểm tổ chức kỳ thi; 

bảo đảm an toàn tuyệt đối về điện thắp sáng 24/24 tại các điểm tổ chức thi trong 



3 

 

suốt thời gian diễn ra các Kỳ thi. 

8. Đề nghị Trung tâm Viễn thông 

Đảm bảo đường truyền internet, điện thoại, fax được thông suốt trong 

thời gian diễn ra các Kỳ thi. 

 9. Ban Quản lý Công trình Công cộng 

Đảm bảo nước sinh hoạt 24/24 tại các điểm thi, nơi ở của cán bộ làm công 

tác tổ chức thi trong suốt thời gian diễn ra các Kỳ thi. 

10. Đề nghị Huyện đoàn 

Có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ, tiếp sức và hướng dẫn cho thí sinh, phụ huynh 

học sinh trong suốt thời gian diễn ra các Kỳ thi. 

11. Văn phòng HĐND & UBND huyện 

Bố trí phương tiện vận chuyển bài thi từ các Điểm thi trên địa bàn huyện về 

Hội đồng Chấm thi đảm bảo an toàn. 

12. UBND các xã, thị trấn  

- Thực hiện nghiêm túc việc xác minh các loại hồ sơ, giấy tờ có liên quan 

đến hồ sơ thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập 

của thí sinh, xét tuyển sinh vào các trường Mầm non, Lớp 1 Tiểu học và Lớp 6 

THCS theo đúng quy định. 

- UBND thị trấn Liên Hương, thị trấn Phan Rí Cửa chủ động xây dựng các 

phương án phòng, chống bão lũ, thiên tai; hỗ trợ xử lý và khắc phục kịp thời hậu 

quả các tình huống bất thường về thời tiết và thiên tai; phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 đảm bảo an toàn cho các Kỳ thi tại địa phương. Huy động mọi nguồn 

lực tại địa phương tích cực phối hợp, kịp thời hỗ trợ Trường THPT Tuy Phong, 

Trường THPT Hòa Đa trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 

2022 và thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2022 - 2023. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 02 thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội 

dung trên; kịp thời báo cáo các vướng mắc phát sinh (nếu có) về UBND huyện 

(thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp, xem xét, chỉ đạo giải 

quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Giáo dục&Đào tạo;   

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;   

- Chủ tịch, PCT.UBND huyện (đ/c Sơn);  

- Trang Thông tin điện tử của huyện; 

- Chánh, PVP.HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT, VX. 

             KT. CHỦ TỊCH  

            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

            Dương Hồng Sơn 
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