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CHỈ THỊ 

Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển 

sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021; Kế hoạch số 1950/KH-UBND 

ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021 và xét công nhận tốt nghiệp năm học 2020-2021; Văn bản số 

633/SGD&ĐT-QLCL ngày 18/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào đạo (GD&ĐT) 

Phú Thọ về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức các Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo 

dục nghề nghiệp năm 2021. 

Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh huyện Thanh Thuỷ được tổ chức an toàn, nghiêm 

túc, khách quan, chất lượng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo; các phòng, ban, ngành và 

các cơ quan, đoàn thể của huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các trường 

THPT; TT GDNN-GDTX huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

sau đây: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

1.1. Trực tiếp tham mưu với UBND huyện, Ban chỉ đạo kiểm tra thi, xét 

công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2021 phối hợp với Sở Giáo dục và Đào 

tạo, các ngành chức năng chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Kỳ thi vào 

lớp 10 THPT  đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đạt hiệu quả; 

1.2. Rà soát, lựa chọn giới thiệu lực lượng cán bộ, viên chức, người lao 

động đảm bảo chất lượng tham gia các khâu tổ chức các Kỳ thi; Tổ chức cho tất 

cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động đã giới thiệu với Sở 

GD&ĐT học tập quy chế thi và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; 

1.3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc chương trình, kế 

hoạch năm học; thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh đúng quy 

định; tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT; 

1.4. Triển khai các văn bản chỉ đạo về thi tốt nghiệp THPT, thi vào lớp 10 

THPT của Bộ GD&ĐT, tỉnh Phú Thọ và Sở GD&ĐT năm 2021 đến các đơn vị 

giáo dục trên địa bàn huyện. Trực tiếp giải quyết những vướng mắc về Quy chế 
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thi; phổ biến rộng rãi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Quy chế tuyển 

sinh đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tăng cường công tác 

tuyên truyền để giáo viên, học sinh và nhân dân trong huyện có nhận thức đúng, 

đầy đủ về các Kỳ thi; 

1.5. Chỉ đạo các đơn vị đặt địa điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các 

điều kiện phục vụ theo quy định; đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, vệ 

sinh, an ninh, trật tự tại các điểm thi; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí 

sinh dự thi trong việc ăn, ở, đi lại, phòng chống dịch bệnh; 

1.6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, 

kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức các Kỳ thi theo hướng dẫn của Sở Giáo dục 

và Đào tạo; 

1.7. Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan liên quan 

trình UBND huyện đảm bảo kinh phí gặp mặt, hoa, quà để lãnh đạo UBND 

huyện tổ chức gặp mặt, thăm, chúc mừng các Điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa 

bàn huyện tổ chức kỳ thi; phối hợp với Công an huyện đảm bảo an ninh, trật tự 

ở tất cả các khâu của các Kỳ thi; phối hợp với Thanh tra huyện, các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các khâu của Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT. 

2. Thanh tra huyện: Cử người tham gia thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn 

bị tổ chức các kỳ thi tại các điểm trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

chuẩn bị đáp ứng kịp thời, đầy đủ kinh phí tổ chức gặp mặt, hoa, quà để lãnh 

đạo UBND huyện thăm, chúc mừng các Điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn 

huyện. 

4. Công an huyện:  

Chỉ đạo lực lượng công an huyện, công an xã xây dựng phương án, triển 

khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, ATGT trên đường và tại các điểm 

thi. Đặc biệt là công tác nhận, bảo quản đề thi, bài thi, vận chuyển và bàn giao 

bài thi tại các điểm thi được đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế; cử cán 

bộ tham gia bảo vệ vòng trong, vòng ngoài tại các điểm thi theo đề nghị của các 

trường THPT trên địa bàn. 

 5. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Tăng cường công tác thông 

tin, tuyên truyền phổ biến về: mục đích, yêu cầu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT, 

Kỳ thi vào lớp 10 THPT, đặc biệt tuyên truyền các điểm mới trong kỳ thi, công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Phối hợp với các nhà trường giao trách 

nhiệm cụ thể cho Hiệu trưởng các trường và đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo 

viên chủ nhiệm thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên học sinh, 

tạo sự yên tâm, tin tưởng cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi... 

6. Phòng Y tế, Trung tân Y tế huyện: 
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Chỉ đạo công tác chăm sóc sức khoẻ cho các Hội đồng thi, xét công nhận 

tốt nghiệp và tuyển sinh của huyện; cử cán bộ tham gia tại các điểm thi theo đề 

nghị của các trường THPT trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và các 

phương tiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các điểm thi; hướng dẫn phương án 

tổ chức thi trong tình huống dịch bệnh phức tạp hoặc có thí sinh diện F1, F2. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan xây dựng 

phương án về phương tiện giao thông phục vụ cho học sinh, phụ huynh học sinh 

đi lại; xây dựng và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông trên địa bàn huyện trong mọi điều kiện, đặc biệt là những nơi có số lượng 

thí sinh dự thi nhiều. Chỉ đạo các nhà hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực 

hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, không để tình trạng tăng giá, ép 

giá; đảm bảo việc vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp diễn ra các Kỳ thi. 

8. Điện lực Thanh Thủy:  

Tăng cường cán bộ trực tại các trạm, đường dây gần điểm thi, xây dựng 

phương án dự phòng đảm bảo không để xảy ra sự cố mất điện đảm bảo 24/24 

giờ cho 100% các Điểm thi trên địa bàn huyện trong những ngày các điểm thi tốt 

nghiệp THPT và Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 làm việc. 

9. UBND các xã, thị trấn: 

Chỉ đạo các ngành chức năng động viên, giúp đỡ thí sinh, đặc biệt là thí 

sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ điều kiện tốt nhất để tham gia Kỳ thi; Xây 

dựng phương án phòng chống lụt, bão, thiên tai, phòng chống dịch bệnh Covid-

19 đảm bảo an toàn cho người dân và các thí sinh; 

Đối với UBND xã Đồng Trung và thị trấn Thanh Thuỷ: Chỉ đạo các ngành 

chức năng của địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn 

giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ các Kỳ thi. Chỉ đạo các nhà hàng 

trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, không để tình 

trạng tăng giá, ép giá trong dịp diễn ra các Kỳ thi; chỉ đạo các đơn vị chức năng 

của địa phương giải tỏa các hàng quán, các điểm bán hàng rong trước các điểm 

thi; cử các bộ phận trực đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế các quảng cáo, giao vặt 

tại các điểm thi trong quá trình diễn ra các Kỳ thi; vận động Nhân dân gần địa 

điểm thi tạo điều kiện, hỗ trợ thí sinh, giúp đỡ về chỗ ở cho thí sinh và người 

nhà thí sinh trong thời gian thi; Xây dựng phương án phòng chống lụt, bão, thiên 

tai, các tình huống bất thường xảy ra để đảm bảo an toàn cho CB, GV, NV và thí 

sinh của Hội đồng thi. 

10. Trường THPT Thanh Thuỷ, THPT Trung Nghĩa, THPT Tản Đà, 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện:  

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, con người và xây dựng kế 

hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2021 gọn 

nhẹ, hợp lý, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh và cho cán bộ đến làm thi. Làm tốt 



 

 

4 

 

công tác chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi cho thi sinh, không để bất kỳ thi sinh nào 

không được thi do sơ xuất trong quá trình làm hồ sơ thi; 

Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng phương án đảm 

bảo an toàn, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-

19, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh, người thân và cán bộ 

đến làm thi ở tất cả các Điểm thi; bố trí đầy đủ phòng thi dự phòng, các trang 

thiết bị, phương tiện phòng dịch; đối với những xã miền núi, đi lại khó khăn, có 

biện pháp hỗ trợ việc đi lại của thí sinh tham gia các Kỳ thi; tuyệt đối không để 

thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại; tăng 

cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em dân tộc thiểu số, 

gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh 

cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự các Kỳ thi.  

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan 

và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vướng mắc gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kịp 

thời báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.  
 

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

- TT HU, TT HĐND huyện (để b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ huyện;  

- Các phòng, ban, ngành; 

- Các cơ quan, đoàn thể huyện; 

- Các trường THPT, TTGDNN-GDTX; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, các PCVP;                                                                          

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Quốc Lâm 
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