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Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc Sở 

      

Thực hiện văn bản số 478/UBND-VP6 ngày 29/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc tập trung chỉ đạo cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2020.  

Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình diễn ra an toàn, nghiêm túc. Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng 

các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động; đặc biệt là người có con, em và 

người thân tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.  

- Cán bộ công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Sở thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh có học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2020 chủ động, có trách nhiệm chăm lo cho các em 

với điều kiện tốt nhất; nắm bắt sát sao tình hình thông tin về kỳ thi, diễn biến 

thời tiết để chủ động chuẩn bị, tránh ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh tác 

động (mưa, bão, thiên tai, dịch bệnh,…); tuyệt đối không chủ quan, đảm bảo các 

em dự thi đúng thời gian và an toàn. 

- Ngoài các nhiệm vụ chung trên, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu: 

+ Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các đơn vị: Thanh tra Sở, Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản và các 
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đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, tăng cường rà soát, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh nói chung và tại tất cả các Điểm thi nói 

riêng. Có các phương án kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh liên quan (nếu 

có). 

+ Trung tâm nước sạch và VSMTNT tăng cường rà soát, kiểm tra các 

công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc lĩnh vực quản lý, đảm bảo nguồn 

nước sạch sinh hoạt cung cấp tại tất cả các điểm thi. 

(Gửi kèm theo công văn 478/UBND-VP6 ngày 29/7/2020 và Chỉ thị số 

26/CT-TTg ngày 24/6/2020). 

Trên đây là một số nội dung tập trung triển khai để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Nông 

nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Ban biên tập TTTĐT Sở; 

- Lưu VT-VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Miền 
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