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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /KH-UBND               Cẩm Thuỷ, ngày        tháng 6  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2019- 2020 

và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021 

 

 Thực hiện Quy chế thi TNTHPT kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy 

chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông(gọi là Quy chế thi) 

 Căn cứ Quyết định sô 1699/QĐ-UBND, ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2020- 2021; 

Căn cứ công văn số 1380/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 19/5/2020 của 

Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 

THCS năm học 2020- 2021; công văn sô 1381/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 

19/5/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn  tuyển 

sinh vào lớp 6 PTDTNT THCS Năm học 2020-2021; Công văn số 

1378/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 19/5/2020 của Sở Giáo dục & Đào tạo 

Thanh Hóa về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019- 2020; Công 

văn số 1382/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trung học 

phổ thông và Trung học phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2020- 2021; 

Căn cứ công văn số 1745/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 17/6/2020 của Sở 

Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa, về việc Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020, 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch Xét, công nhận tốt nghiệp THCS năm 

học 2019-2020, thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp  năm học 2020-2021 và tổ 

chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với nội dung cụ thể như sau:   

 I. XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2019- 

2020 

 Việc xét và công nhận tốt nghiệp THCS: Tại mỗi trường THCS 

TH&THCS thành lập một HĐ xét công nhận TNTHCS do Trưởng phòng 

GD&ĐT ra quyết định thành lập, các trường thực hiện theo quy chế xét và công 

nhận tốt nghiệp THCS hiện hành. Phòng GD & ĐT sẽ có công văn hướng dẫn cụ 

thể về quy trình, thời gian xét, duyệt, công nhận và cấp phát giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THCS tạm thời để các trường thực hiện. Hoàn thành trước ngày 

10/7/2020. 

 II. TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP  ĐẦU CẤP THPT, THCS NĂM 

HỌC 2020- 2021 
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1. Đối với  kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020- 2021: 

 a. Thời gian tổ chức thi: 

Ngày thi: 17 và 18 tháng 7 năm 2020. 

(Ngày thi, lịch thi: Cho cả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam 

Sơn, lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú. Thí sinh thi vào lớp 10 

THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú thi trong 3 buổi, thí sinh thi vào lớp 10 

THPT chuyên Lam Sơn thi thêm buổi thứ 04 để thi môn chuyên). 

Ngày Buổi Môn thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ phát đề 

thi cho TS 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

17/7/2020 
Sáng Toán học 120 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 

Chiều Ngữ văn 120 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 

18/7/2020 Sáng Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 

 b. Môn thi: Học sinh thi 3 môn: Ngữ văn, Toán (tính điểm hệ số 2) và 

môn Tiếng Anh (tính điểm hệ số 1). Thí sinh thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam 

Sơn thi thêm môn chuyên vào buổi thi thứ 4. 

 c. Hình thức thi: Tất cả các môn thi theo theo hình thức tự luận. Riêng 

môn Tiếng Anh chuyên thi thêm kỹ năng nghe. 

d. Đề thi: Nôị dung đề thi nằm trong chương trình THCS hiện hành . Cấu 

trúc đề thi thực hiện theo quy định tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 

30/3/2020  của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy 

học  học kỳ II năm học 2019- 2020;  thông báo số 929/SGD GDTrH ngày 

10/4/2020 v/v thông báo điều chỉnh các môn thi vào lớp 10 THPT năm 2020-

2021;  Đề thi in tới từng thí sinh.  

 d. Đăng ký dự thi:  

 - Thi vào THPT chuyên Lam Sơn: Thí sinh đăng ký dự thi tại Trường 

THPT chuyên Lam Sơn. 

 - Thi vào lớp 10 THPT: Thí sinh được đăng ký dự thi tại một trường trong 

3 trường THPT của huyện.(Lưu ý: Thí sinh chọn trường phù hợp với khu vực 

địa lý theo hướng dẫn của trường THCS và phù hợp với học lực của mình; các 

trường THCS vận động tối đa học sinh đăng ký dự thi, phấn đấu đạt trên 90% số 

học sinh lớp 9) 

 - Thi vào THPT DTNT tỉnh: Thí sinh là người dân tộc thiểu số nếu có 

nguyện vọng học tại một trong hai trường(Trường DTNT tỉnh tại Thành phố 

Thanh Hóa và THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc) thì trong đơn dự thi được đăng 

ký 2 nguyện vọng: Nguyện vọng 1 vào trường DTNT tỉnh và nguyện vọng 2 vào 

một trường THPT phù hợp với địa bàn nơi cư trú, thí sinh nộp đơn tại phòng 

Giáo dục & Đào tạo hoặc trường THPT DTNT tỉnh; thí sinh dự thi tại trường 

THPT Cẩm Thủy 1, được xếp phòng thi riêng. 

e. Tổ chức Hội đồng coi thi: Tại huyện thành lập 03 Hội đồng coi thi độc 

lập(THPT Cẩm Thủy 1- THPT Cẩm Thủy 2- THPT Cẩm Thủy 3). Do Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định. Thành phần HĐT gồm: 1 Chủ tịch (đến từ 
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ĐV khác), 2 phó Chủ tịch, 2 Thư ký; trong đó 01 Phó chủ tịch, 01 Thư ký là của 

trường sở tại. Cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS): là giáo viên 

trường THPT hoặc trường THCS (không có học sinh trong vùng tuyển sinh của 

HĐT); là những người không có con, em ruột; con, em ruột của vợ hoặc chồng, 

người được giám hộ hoặc được đỡ đầu dự thi và không trong thời gian bị kỷ luật 

về thi; không điều động giáo viên dạy môn thi làm CBCT, CBGS 

 f. Tổ chức Hội đồng chấm thi: Tại huyện thành lập một Hội đồng chấm 

thi; Hội đồng chấm thi do Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo quyết định thành 

lập đảm bảo theo nguyên tắc thành viên Hội đồng không tham gia làm phách, 

không chấm bài thi của học sinh trường mình. 

 g. Xét trúng tuyển: Việc xét trúng tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, 

đúng quy chế thi vào lớp 10 và chỉ tiêu, kế hoạch được giao. 

 h. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc coi, chấm thi để đảm bảo 

khách quan, công bằng cho các kỳ thi. 

 2. Tuyển sinh học viên  Chương trình GDTX cấp THPT năm học 

2020-2021(Thực hiện theo công văn 1609/SGDĐT-QLĐT&GDTX, ngày 

8/6/2020 của Sở Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển sinh học viên  

Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2020-2021) 

- Đáp ứng tối đa nhu cầu học tập cho mọi người, trong đó có ưu tiên cho 

các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, bộ đội; cán bộ các xã, thị trấn, 

thôn, bản; cán bộ kế cận, người lao động lớn tuổi, người vùng cao, vùng khó 

khăn, vùng có mặt bằng dân trí thấp và người dân tộc thiểu số; 

       - Ưu tiên cho mục tiêu củng cố vững chắc kết quả phổ cập THCS, đáp 

ứng nhu cầu nguồn lao động chất lượng cao; 

       - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.  

 3. Tuyển sinh vào lớp 6 THCS  

 a. Phương thức tuyển sinh:  Thực hiện xét tuyển vào lớp 6 đối với tất cả các 

trường THCS, TH&THCS công lập.  

- Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.  

b. Đối tượng dự tuyển:  Là người đã hoàn thành chương trình tiểu học ; 

trong độ tuổi quy định taị Điều lệ trường T HCS, trường THPT và trường phổ 

thông có nhiều cấp học.  

 c. Hội đồng tuyển sinh: Thành lập tại mỗi trường THCS, TH&THCS một 

HĐ tuyển sinh, do Hiệu trưởng làm chủ tịch HĐ. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm 

vụ tổ chức việc xét trúng tuyển dân chủ, công khai, theo đúng theo công văn 

668/SGDĐT-KTKĐCLGD  của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về Hướng 

dẫn tuyển sinh vào lớp 6- THCS năm học 2020-2021 và kế hoạch phát triển giáo 

dục năm học 2020- 2021 được chủ tịch UBND huyện giao.  

d. Căn cứ để xét tuyển: 

+ Căn cứ  vào chỉ tiêu, kế hoạch được UBND huyện giao; 
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+  Kết quả các môn học và hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và 

phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; hồ sơ ưu tiên theo quy định (nếu 

có). 

+ Đối với trường THCS Thị trấn tuyển sinh vào các lớp có yếu tố chất 

lượng cao giao cho phòng GDĐT xây dựng quy chế tuyển sinh theo phương 

thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, 

trình UBND huyện phê duyệt. 

e) Thời gian xét tuyển: Hoàn thành trước ngày 10/8/2020 

 4. Tuyển sinh vào lớp 6 DTNT huyện  

Thực hiện theo công văn số 926/HD-UBND, ngày 27/5/2020 của UBND 

huyện về việc tuyển sinh  vào lớp 6 THCS Dân tộc Nội trú năm học 2020-2021 và 

Quyết định số 1120/QĐ-UBND, ngày 27/5/2020 của UBND huyện về việc phân 

bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Dân tộc nội trú huyện Cẩm Thủy 

năm học 2020- 2021. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10 tháng 8 năm 2020. 

 III. THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019- 2020. 

Phòng Giáo dục & Đào tạo; các trường THPT, TTGDTX thực hiện nghiêm 

túc theo Quy chế thi TNTHPT kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 

26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy 

chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông(gọi là Quy chế thi) và công văn số 

1745/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 17/6/2020 của Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh 

Hóa, về việc Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

1. Bài thi, đăng ký bài thi, hình thức thi 

1.1.  Bài thi 

Tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

01  bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi 

thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt 

là KHXH) gồm các môn thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với 

thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành 

phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT. 

1.2. Đăng ký bài thi 

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT:  

- Đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT (bao 

gồm thí sinh đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT trong năm 

tổ chức kỳ thi; thí sinh đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT 

nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở 

những năm trước) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, 

Ngoại ngữ và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn;  

- Đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (bao gồm thí sinh đã 

học xong chương trình GDTX cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi; thí sinh đã 

học xong chương trình GDTX cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc 

đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước) phải dự thi 3 bài thi, 
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gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn, 

có thể đăng ký dự thi (ĐKDT) thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển 

sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ). 

- Thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp THPT, thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp 

trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ được 

ĐKDT các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi 

tổ hợp theo nguyện vọng (các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ 

hợp). 

1.3. Hình thức thi 

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc 

nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo 

hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận). 

2.  Lịch 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 

08/8/2020 

SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi 

CHIỀU 

14 giờ 00: 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 

09/8/2020 
SÁNG Ngữ văn  120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

CHIỀU Toán  90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

10/8/2020 
SÁNG 

Bài thi 

KHTN 

Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

Bài thi 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Giáo dục 

công dân 

50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

11/8/2020 SÁNG Dự phòng    

3. Cách thức tổ chức thi  

- Tại huyện Có 2 diểm thi  

 + Điểm 1: Tại Trường THPT Cẩm Thủy 1, gồm học sinh của Trường 

THPT Cẩm Thủy 1, TTGDNN- GDTX và thí sinh tự do 

+ Điểm 2: Tại Trường THPT Cẩm Thủy 3, gồm học sinh của trường 

THPT Cẩm Thủy 2 và THPT Cẩm Thủy 3. 
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STT 
Đơn vị 

(theo các Điểm thi) 

Số lượng 

Thí sinh 

từng ĐV 

Tổng số Thí sinh  

theo Điểm thi SL Phòng 

thi có thể 

huy động 

tối đa 

Ghi chú 

Số lượng 

Số 

lượng 

phòng 

thi 

1 

THPT Cẩm Thủy 1 456 

489 21 36 
Chưa tính 

TS tự do GDNN-GDTX Cẩm 

Thủy 
33 

2 
THPT Cẩm Thủy 3 205 

413 18 20   
 THPT Cẩm Thủy 2 208 

 

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Đối với các trường THPT 

- Thông báo về kỳ thi, lịch thi, đảm bảo quyền được thi cho các đối tượng. 

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Kỳ thi, để mọi người biết và 

góp phần cùng với Ngành tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công 

bằng, chính xác, đúng quy chế, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh 

đúng chất lượng dạy và học của trường.  

- Rà soát lại nội dung chương trình dạy học theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT; 

tổ chức ôn tập cho học sinh; hướng dẫn để học sinh được cấp Căn cước công 

dân trước khi nộp phiếu ĐKDT; tổ chức kiểm tra trình độ kiến thức văn hóa, xếp 

loại học lực cho những người tự học khi được Sở GD&ĐT giao trách nhiệm. 

 - Các trường có trách nhiệm thông báo cho thí sinh tự do và thu hồ sơ 

đăng kí dự thi của thi sinh tự do trên địa bàn theo quy định. 

- Tiếp nhận Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT; 

thu Phiếu ĐKDT, hồ sơ công nhận tốt nghiệp THPT; cập nhật, hoàn thiện dữ 

liệu ĐKDT và chuyển dữ liệu cho Sở GD&ĐT; in, đóng dấu và trả Giấy báo dự 

thi cho thí sinh; quản lý hồ sơ ĐKDT của thí sinh theo quy định. 

- Kiểm tra, bổ sung các loại hồ sơ của thí sinh ĐKDT, đặc biệt lưu ý các 

thông tin về chế độ ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ, trong xét công nhận tốt 

nghiệp THPT. Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

hợp lệ của hồ sơ dự thi của thí sinh thuộc đơn vị mình (lưu ý: tuyệt đối không 

tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ).  

- Tổ chức cho công chức, viên chức, giáo viên  và thí sinh học tập Quy 

chế thi, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn cho Hội đồng thi nếu được 

chọn làm Điểm thi hoặc địa điểm chấm thi, phúc khảo. 

- Tiếp nhận đơn, lập danh sách thí sinh xin phúc khảo bài thi và chuyển 

đến Sở GD&ĐT; trả Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh nộp Phiếu đăng ký 

dự thi tại trường. 

- Thông báo kết quả công nhận tốt nghiệp THPT; cấp Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời; phát Bằng tốt nghiệp THPT cho thí sinh; Giấy chứng nhận 

hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. 

- Lưu trữ hồ sơ của kỳ thi theo quy định. 
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- Đối sánh điểm thi trung bình các bài thi, môn thi thành phần với điểm 

trung bình môn học tương ứng của năm học lớp 12 của các học sinh của trường 

làm căn cứ để đổi mới việc dạy và học trong nhà trường. 

- Đảm bảo công tác bảo vệ trật tự an ninh, an toàn giao thông, an toàn 

phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong 

những ngày thi. 

- Các trường đặt Điểm thi có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa 

phương, bàn bạc với các nhà trường có thí sinh dự thi tại địa điểm mình về kế 

hoạch đi lại và bố trí nơi ăn, nơi ở trong những ngày thi cho học sinh, giúp đỡ 

những học sinh neo đơn, không có phương tiện đi thi; không để xảy ra tình trạng 

học sinh do khó khăn mà không dự thi được. 

 4.2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu cho Chủ tịch 

UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo thi, kiểm tra kỳ thi TN THPT năm 2020 và 

tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020- 2021; đồng thời chỉ đạo, hướng 

dẫn các cơ sở giáo dục, các Hội đồng coi thi, chấm thi thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả phương án tổ chức kỳ thi TN THPT năm học 2019- 2020 và tuyển sinh 

vào các lớp đầu cấp năm học 2020- 2021. 

4.3. Công tác phối hợp: 

Tất cả các ban ngành, đoàn thể có liên quan đã tiếp nhận đầy đủ các văn 

bản chỉ đạo của bộ, tỉnh, BCĐ thi của ngành, huyện; từ đó xây dựng kế hoạch, 

phương án gắn với từng chức năng nhiệm vụ của mình; tổ chức thực hiện đảm 

bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

- Công an huyện và huyện đội  chủ động kiểm tra nắm chắc tình hình, xây 

dựng kế hoạch, bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối về đề thi, bài 

thi, bảo vệ hội đồng thi; chỉ đạo các lực lượng cơ sở làm tốt công tác trật tự an 

ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.  

- Phòng  Tài chính-KH, Kho bạc huyện chuẩn bị kinh phí đầy đủ, kịp thời 

theo định mức quy định của Nhà nước cho các hội đồng coi thi, hội đồng chấm 

thi; giải quyết kịp thời tiền lương và các phụ cấp theo lương cho cán bộ, giáo 

viên làm nhiệm vụ thi.  

- Các ngành Giao thông, Bưu điện, Bưu chính - viễn thông huyện chuẩn 

bị các biện pháp đảm bảo giao thông, liên lạc trong suốt thời gian coi thi, chấm 

thi của các kỳ thi. 

- Chi nhánh Điện lực huyện ưu tiên đảm bảo cung cấp điện cho các hội 

đồng thi, hội đồng chấm thi. 

- Bệnh viện Đa khoa huyện chỉ đạo các cơ sở y tế có phương án và xử lý 

kịp thời các trường hợp ốm đau, tai nạn bất thường, phòng chống dịch bệnh 

trong các hội đồng thi. 

- Đài truyền thanh- Truyền hình huyện đưa tin, tuyên truyền để học sinh, 

phụ huynh và nhân dân nắm được yêu cầu của các kỳ thi; phản ánh tình hình 

diễn biến của các hội đồng thi.  
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- Huyện đoàn phối hợp với PGD&ĐT thành lập các đội hình tiếp sức mùa 

thi tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, đưa thông tin 

đến thí sinh và người nhà thí sinh về các nội dung trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 

năm học 209- 2020 

- UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo kịp thời các ban, ngành địa phương, 

các trường học chuẩn bị tích cực về mọi mặt cho các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển 

sinh, nhất là cơ sở vật chất và huy động lực lượng công an, bảo vệ địa phương 

đảm bảo trật tự, an toàn cho các kỳ thi; tạo điều kiện cho thí sinh có đủ nơi ăn, 

nơi nghỉ; Nhiều xã đã tổ chức tốt việc vận động học sinh đăng ký thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT, xét tuyển vào lớp 10 BT THPT.   

 Để kỳ thi TN THPT năm học 2019- 2020 và tuyển sinh vào các lớp đầu 

cấp năm học 2020- 2021 nghiêm túc, khách quan, an toàn, đúng quy chế, đảm 

bảo kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các nhà trường. Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, Hiệu trưởng các 

trường THPT, Giám đốc TTGDNN- GDTX, Các các ban ngành, đoàn thể có 

liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ sở giáo dục trong huyện 

thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về Kế hoạch tổ chức 

kỳ thi TN THPT năm học 2019- 2020 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 

học 2020- 2021; quy chế thi TN THPT. tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và các 

văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của UBND tỉnh và Sở 

Giáo dục & Đào tạo./ 

         Nơi nhận :                                                                           
- - Thường trực HU- HĐND huyện( để bc);                                                        

- - Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện(để bc);                                

- - Thành viên BCĐ thi;                                                        

- - Phòng GD&ĐT(để thực hiện) 

- - Các trường THPT, TT GDTX;(để thực hiện) 

- - Lưu VT.                                                                                                                               

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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