
1 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

 

Số:          /UBND-VP6 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày       tháng 7 năm 2020 

V/v tập trung chỉ đạo cho  

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 
 

 

            Kính gửi:  

- Giám đốc các Sở; 

- Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;  

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

 Ngày 27/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 

2782/BGDĐT- QLCL đề nghị tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông năm 2020. 

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra 

an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở;     

Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt nội dung    

Công văn số 399/UBND-VP6 ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo 

tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh năm 2020, xét công nhận tốt nghiệp THCS   

năm học 2019-2020; 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, đồng thời tập trung chỉ đạo thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chuẩn bị địa điểm và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác in sao    

đề thi đáp ứng yêu cầu; thực hiện chặt chẽ quy trình in sao đề thi đảm bảo đề thi 

đủ số lượng với chất lượng tốt nhất, không để xảy ra sai sót; đảm bảo tuyệt đối 

an toàn, bảo mật trong các khâu in sao, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng đề thi      

tại các Điểm thi của Hội đồng thi. 

- Rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác coi thi, 

chấm thi, nhất là các Điểm thi ở vùng sâu, vùng xa, các Điểm thi đặt ở trường 

trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên,      

các Điểm thi sát khu dân cư, cơ quan, nhà máy, công xưởng… có thể gây       

khó khăn cho công tác bảo vệ an ninh trật tự của Điểm thi. Đối với địa điểm 

chấm thi cần lưu ý đến việc lưu trữ bài thi tuyệt đối an toàn, chuẩn bị đầy đủ các 

điều kiện cho công tác làm phách, tổ chức chấm thi tự luận và chấm thi          

trắc nghiệm (in phiếu trả lời trắc nghiệm đúng quy định, trang bị đầy đủ máy 

máy quyét, máy tính phục vụ chấm thi). 
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- Xây dựng phương án phù hợp để kịp thời khắc phục sự cố bất thường   

do bão, lũ, dịch COVID-19, Bạch hầu và các dịch bệnh khác để đảm bảo         

tạo thuận lợi an toàn cho thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi. Bố trí 

các Điểm thi/phòng thi dự phòng và các điều kiện khác để sẵn sàng tổ chức thi 

đối với những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Xây dựng phương án hỗ trợ 

về đi lại, ăn ở cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để thí sinh vì khó khăn 

về kinh tế, đi lại mà không thể tham dự thi.  

 - Bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa về đi lại,    

nơi ăn, ở cho cán bộ, giáo viên, giảng viên làm thi tại tỉnh. 

- Rà soát kỹ lưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi ở tất cả 

các khâu bảo đảm số lượng và chất lượng (năng lực, tinh thần, ý thức tổ chức kỷ 

luật…). Tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; tăng 

cường tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi cho những người tham gia 

Kỳ thi, đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi phải nắm vững và 

thực hiện đúng theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020; phân công rõ 

nhiệm vụ và quyền hạn của từng cán bộ trong từng khâu tổ chức thi; xử lý kỷ 

luật nghiêm khắc cán bộ coi thi, thanh tra thi có hành vi vi phạm Quy chế thi 

cũng như quy trình tổ chức Kỳ thi. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của ngành Công an để kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn các thiết bị, vật dụng trái phép mang vào phòng thi, 

nhất là các thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích gian lận; xử lý kịp thời 

mọi hành vi tiêu cực hoặc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, góp phần 

đảm bảo kỷ cương và công bằng trong Kỳ thi. 

- Tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để việc công bố kết 

quả thi được thuận lợi, không xảy ra sai sót về dữ liệu và tình trạng quá tải 

đường truyền, đồng thời có phương án sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện 

vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi có kết quả thi. 

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra/kiểm 

tra các khâu của Kỳ thi theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. Thực hiện nội dung và cách thức thanh tra, kiểm tra theo Mục II Công 

văn số 2304/BGDĐT-TTr ngày 26/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. 

2. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành 

phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn giao thông. Tạo thuận lợi trong việc đi lại của thí sinh và người nhà, 

hỗ trợ tốt nhất để thí sinh đến dự thi đúng giờ.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền 

thông và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình, diễn biến tư 

tưởng của học sinh, gia đình học sinh, các diễn đàn mạng xã hội; tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát để có biện pháp xử lý kịp thời đối với những     

phần tử xấu, cố tình lôi kéo tụ tập, phá hoại, tung tin thất thiệt gây hoang mang,     
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làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn Kỳ thi. Đặc biệt chú ý việc sử dụng 

các thiết bị công nghệ cao vào mục đích gian lận.  

3. Thanh tra tỉnh 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và cử cán bộ có       

chuyên môn phù hợp tham gia các đoàn thanh tra/kiểm tra của Sở Giáo dục và 

Đào tạo ở các khâu của kỳ thi. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,  

Báo Ninh Bình 

- Đảm bảo thông tin liên lạc; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến 

sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về Quy chế thi và các quy 

định về thi, xét tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần nhấn mạnh những 

điểm mới, quan trọng của Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020, các quy định 

của pháp luật có liên quan. 

- Thường xuyên thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về dự 

báo thời tiết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra Kỳ thi. 

5. Các Sở: Y tế, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường rà soát kỹ, phương án đảm bảo 

an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp điện, nước sạch tại     

tất cả các Điểm thi. Tăng cường phương tiện đảm bảo giao thông, có các 

phương án kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông trước và trong các ngày thi, 

không để thí sinh đến dự thi muộn do ách tắc giao thông. 

6. UBND các huyện, thành phố 

Chỉ đạo lực lượng Công an các huyện, thành phố, huyện/thành đoàn bố trí 

lực lượng Công an, bảo vệ, thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông, 

tạo thuận lợi trong việc đi lại của thí sinh và người nhà, hỗ trợ tốt nhất để thí 

sinh đến dự thi đúng giờ. Nghiêm cấm việc tụ tập đông người nhất là trước các 

Điểm thi./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Thường trực Tỉnh ủy;  
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Thành viên Ban Chỉ đạo thi của tỉnh; 
- Lưu: VT, VP2, VP5, VP7, VP6. 
   2.Tr42_CVGD 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

  Tống Quang Thìn 
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