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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
TINH QUANG TR!
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
S: 0 g /CT-UBND

Quáng Trj, ngay tháng 7 náin 2020

CHI TH!
V tang cuô'ng cM dio và t chñc K5' thi t6t nghip trung h9c ph thông
näm 2020 trên d!a bàn tinh Quãng Tr
Thirc hin Chi thj s 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 cüa Thu tithng ChInh phü v
tang cix&ng chi dao K5' thi tot nghip trung hQc phô thông và tuyén sinh dai h9c, giáo
diic nghê nghip nãm 2020; Quy chê thi tot nghip trung h9c phô thông (THPT) ban
hành kern theo Thông tu so 15/2020/TT-BGDDT ngày 26/5/2020 cüa B Giáo dijc và
Dào tao; Cong van so 211 5/BGDDT-QLCL ngày 12/6/2020 cüa B Giáo diic và Dào
tao ye vic hithng dan to chüc K5' thi tot nghip THPT närn 2020.
Dé K5' thi tOt nghip trung hpc ph thông näm 2020 (tr ngày 09/8/2020 den
ngày I 0/8/2020)tô chüc tai tinh Quàng Trj diên ra an toàn, nghiêrn tñc, UBND tinh
yêu câu Giám dôc các S, Thu tnthng các ban, ngành, don vj lien quan và Chü tjch
UBND các huyn, thj xã, thành phô thrc hin tot các ni dung sau:
1. S& Giáo dye và Dào to:
1.1. Chü dng tham mi.ru Ban Chi do KS' thi tot nghip TI-IIPT näm 2020 tinh
Quâng Trj (Ban Chi dao thi) thi giãi quyêt các tInh huông xãy ra trong qua trInh to
chüc thi. Giárn doe S Giáo diic và Dào tao là ngtxâi phát ngôn cüa Ban Chi dao thi.
1.2. Chü tn, phôi hçpvi các Co quan, don vj lien quan và Uy ban nhân dan
các huyn, thj xA, thành phô xây drng kê hoach ci the to chirc k5' thi dam bão an
toàn, dñng quy djnh và tao diêu kin thu.n li cho thI sinh dir thi. Chuân bj các diêu
kin can thiêt phiic vii cho hoat dng cüa Hi dông thi, các Ban cüa Hi dông thi, các
Diem thi.
1.3. Chi dao các tri.rôrng hoàn thành k hoach nàrn hoc, dánh giá,, phân loai h9c
sinh, to chirc on tip, rèn 1uyn k näng lain bài cho h9c sinh, nhât là dOi vâi h9c sinh
có hçc lirc yêu, h9c sinh là con em gia dInh chInh sách, h9c sinh a mien nüi, h9c sinh
nguai dan tc thiêu sO. To chirc däng k di thi, thu nh.n, quàn i ho so dãng kS' dir
thi cho thI sinh; kiêm tra chéo ho so thi tot nghip THPT gifla các don v.
1.4. Phi hqp vai các co quan chrc nAng d ph bin, tuyên truyn rng râi
quy ché thi tOt nghip THPT, quy ché tuyên sinh dai hçc, cao dàng, phrong an to
chirc k5' thi dê can b, giáo viên, h9c sinh, ph huynh, nhân dan biêt vic thirc hin vâ
giám sat; giãi dáp day dU, kjp thai ban khoAn, thàc mac cUa thj sinh và nguai dan ye
nhQng ni dung lien quan den KS' thi.
1.5. Chu tr9ng cong tác hra ch9n, quy djnhrô trách nhim di vói can b tham
gia các khâu sao in dé thi, coi thi, lam phách, chârn thi, phüc kháo, thanh tra thi, coi
day là khâu quyêt djnh si,r thãnh cOng, ngàn ngra gian 1n, tiêu crc, sai phm. TO
chac cho can b, giáo viên, nhân viên, h9c sinh h9c tp näm vüng quy chê thi, nghip

vi thi, kiên 9uy& xà 19 nghiêm nh&ng can b, giáo viên, nhân viên và thI sinh vi
phm quy chê thi.
1.6. Chi dto các Co sâ giáo diic có h9c sinh djr thi phi hçrp v&i Ban dai din
cha mc h9c sinh và phii huynh h9c sinh to chirc tot vic di lai, an, & cho các thI sinh
trong th&i gian thi.
1.7. Chi dao lira ch9n b trI dtt Dim thi, xây dirng k hoch, dáp ing yêu cu
ye con ngu&i, cci s& vt ch&, trang thiêt bj; phôi hccp v&i S& Tài chInh dam bâo kinh
phI phiic vi1 KS' thi; to chüc thanh tra, kiêm tra theo quy djnh.
1.8. Phi hçp S& Y t chi do các Dim thi b tn dja dim, phuo'ng tin phông,
chông djch bnh COVID- 19.
2. UBND các huyn, thj xã, thành ph:
2.1. Phi hçp vâi S& Giáo dic và Dào tao, các S&, ngành và don vi lien quan to
chi'rc KS' thi trén dja bàn, chi do các co quan, don vj trên dja bàn theo phân cap quán
19 thiic hin nghiêm t11c các ni dung phiic v11 cho KS' thi, cii the:
- Dam bão an ninh trt tir, an toàn giao thông, an toàn th1rc phm, v sinh mOi
tru&ng, cung cap din nuâc, xây dimg phuong an phông chông cháy, no; xir 19 kjp
th&i, hiu qua các tInh huông bat thuông có the xày ra, dtc bit dôi v&i các dja
phuong Co nguy co bj ành htxâng khi cO thôi tiêt xâu.
- Tang cu&ng v.n dng các t chirc, cá nhân h trq, giOp d các thI sinh là con
em dan tc thiêu sO, gia dInh chInh sách, hc sinh khuyêt tat; thI sinh có hoàn cành
khó khàn, thI sinh & vüng sâu, yang xa; không dé thi sinh nào phái bO thi vi gp khó
khàn ye kinh té hay di lai.
- Thirc hin nghiem tOe chi dao, hu&ng dn cOa Co quan chOc näng trong vic
to chirc K5' thi. Co giãi pháp ho trcy vic di 1ui, sinh boat cho can b Hi dông thi phO
hcip v&i diêu kin cOa dja phuong.
2.2. Chju trách nhirn truOc Uy ban nhân dan tinh v vic dam bão an toàn cho
can b, giáo viên, hpc sinh tham gia KS' thi tai dja phuang.
3. Cong an tinh: Xây drng pht.rong an dam bão an ninh trt t1r, an toàn xã hi,
an toàn giao thong, phân luông, tránh On täc giao thông và phOng chOng cháy, no,
khäc phiic các sr CO xày ra trên dja bàn tinh trong th&i gian tn.râc, trong và sau KS'
thi. PhOi hqp vâi S& Giáo diic và Dào tao, Uy ban nhân dan các huyn, thj xa, thành
phO và các don vj lien quan kjp thôi phOng ng1ra, ngän chn các hành vi tiêu circ
trong KS' thi; c& can b, chien sT tham gia 1irc h.xçing bOo v báo darn tuyt dOi an toàn
t?i các khu virc thi, in sao, quãn 19 dê thi, bài thi, chârn thi theo kê hoach tO chirc KS'
thi; có bin pháp dam bão an toàn, an ninh tnt tir tai các khu v1rc to chi.rc thi.
4. S& Tãi chInh: Phi hçp v&i S& Giáo dic vO Dào tao, can cir các quy djnh
hin hành, bô tn nguOn kinh phi và hi.r&ng dan ni dung, mirc chi cho các boat dng
dam bão diu kiin th chOc các KS' thi hiu qua và dung quy djnh.
5. Thanh tra tinh: PhM hcip vOi S& Giáo dc và Dào tao xây dirng chuong
trInh, k hoach thanh tra, kiêrn tra và cCr can b cO chuyên mOn phO hqp tham gia cac
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doàn thanh tra, kirn tra cong tác chuAn bj và t chirc K5' thi theo hthng dn Thanh
tra ChInh phü và chi dao cüa Chü tjch UBND tinh.
6. B Chi huy Quãn sir tinh: Chi dao Ban Chi huy Quân sir các huyn, th xã,
thành phô xây dirng kê hoach báo v, cir lirc krçng phôi hcip vói cong an dja phuong
bão v tot an ninh trt t1r cho K5' thi; chü dng triên khai cong tác ciru nan, ctru h, h
trq khãc phi.ic hu qua các tInh huông bat thng có the xây ra d tao diêu kin tot
nhât cho KS' thi.
7. S& Y t: Xây drng k hoach phOng, chông djch COVID-19 và các l°ai djch
bnh khác; chju trách nhim chi dao các dun vj trçrc thuc S& Y tê, phôi hçp viii
ngành Giáo dic và Dào tao xây drng phwing an chäm soc sirc khoé cho can b, giáo
viên lam nhim vi1 trong KS' thi và thI sinh dir thi; giãi quyêt các thu ti1c can thiêt theo
quy djnh dôi vói các tnthng hçp thI sinh ôm dau, nàm vin; chü dng phôi hçip vri
UBND cac huyn, thj xa, thành phô, các ngành lien quan triên khai cOng tác phOng
djch, kiêm tra v sinh an toàn thirc phâm trên dja bàn trong th&i gian to chirc KS' thi,
nhât là tai các Diem thi; các Co sâ kinh doanh thirc phâm và djch vi an uông phiic vii
thI sinh và nguOi nhà thI sinh.
8. SO' Giao thông vn tãi: Xây dirng kê hoach, tang cthng phixang tin phic
v1i h9c sinh, gia dInh h9c sinh, can b, giáo viên lam nhim vi1 di lai trong thôi gian
thi; dam báo an toàn giao thông, tO chirc tot vic phân luOng, tránh tInh trng ün täc
giao thông i các nut giao thOng, nhthig diem xung yêu.
9. S& Thông tin vã Truyn thông: Chi dao các co quan truyên thông tang
cithng cong tác tuyên truyên nhàm thông tin day dü, chInh xác, cong khai, mirth bach,
rO rang ye miic dIch, nghia, tác diing, các quy chê, quy djnh thi, các hoat dtng
chun b và to chrc KS' thi.
Co k hoach phi hqp, dam bào lien lac thông suOt giüa Bô Giáo dic và Dào
tao, S& Giáo diic và Dào tao, các Cu s& giáo diic và Diem thi; chi dao các Bu'u cic
trong cOng tác chuyên pháttài lieu lien quan den KS' thi kjp thai, chInh xác; bào dam
cac diêu kin ye co si ha tang viên thông tao thu.n lcii cho vic cOng bô kêt qua thi,
diu chinh nguyen v9ng dãng k xét tuyên và chuyên phát ho so nhp h9c cüa thI
sinh.
10. S& Cong Thtrong, SO' Van hóa, The thao và Du ljch: Chi dao các co s&
kinh doanh, an uOng, lu'u trü giCt bInh On giá trong hoat dng kinh doanh trong th0i
gian to chirc KS' thi; phôi hcip vâi Si Y tê hixng dan, giám sat cOng tác v sinh an
toàn th1c phâm, khOng dê xày ra ng dc thirc phâm trong thai gian dien ra KS' thi.
11. Cong ty Din lye Quãng Trj: Chi dao và diu hành các tram din cung
cap day dU din luâi lien tc 24/24 gi& phiic vii các boat dng cüa K5' thi tai S Giáo
dic và Dào tao và các dja diem: In sao dê thi, coi thi, lam phách, châm thi, phOc khâo
bài thi, nai lam vic cOa các Ban trong Hi dông thi trên dja bàn toàn tinh theo Ké
hoch.
12. Cong ty C phn NtrOc sch Quãng TrI: PhM hçip vOi SO' Giáo diic và
Dâo tao, Uy ban nhân dan cac huyn, thj xã, thành phô và các co sO' giáo diic xây
drng phirong an dam bão cung cap nuâc sach day dO trong nhüng ngày diên ra KS'
thi, dc bit các khu vrc cO hçc sinh di,r thi và khu virc h9c sinh hxu trO.
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13. Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, Báo Quãng TrI: Tuyên truyn d.y
dü, kp thi các thông tin ye các hoat dng chuân bjvà to chrc K5' thi, các quy chê,
quy djnh dôi mth cüa K5' thi dê tio sir dông thutn, thông nhât cao trong xA hi.
14. Các S&, Ban, nganh và các co quan, thin v khác lien quan: CAn cir chirc
nAng nhim vi dixçic giao, có trách nhim phôi hop tIch crc, chü dng tham gia, phôi
hop vi S& Giáo diic và Dào tao, Uy ban nhân dan các huyn, thj xA, thAnh phô dé
triên khai thirc hin nhim v11 phiic vi cho K5' thi.
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15. Be ngh Boan Thanh men CQng san Ho Chi Minh tinh: Phoi hqp vcii So
Giáo dijc vA DAo tao, Phân hiu Dai h9c Hue tai Quârig Trj, các Trithng cao dAng trén
dja ban tinh vâ các huyn, thj xä, thành phô, thành doàn xây drng phi.rong an tuyên
truyên, to chirc triên khai chi dao các chucmg trInh hoat dng "Sinh viên tlnh
nguyen", "Tiêp sue mi1a thi" bâo dam trt t1r, an toàn cho KS' thi; huung dn và h trçl
thi sinh và ngu&i nhà thI sinh ye di lai, An, &, sinh hoat tai các dja diem to chirc thi.
16. B nghj Uy ban Mt trn To quc, các doàn th cp tinh: T chirc
tuyên truyên, vein dng doàn vien, hi viên và các tang lop nhân dan phôi hçip vói các
cap, các ngành tao diêu kin tot nhât trong to chirc K5' thi.
Giám dôc các S, Thu tru&ng các Ban, ngành và don vj lien quan, Chü tjch
UBND các huyn, thj xa, thAnh phO có trách nhim triên khai thirc hin nghiêm tiic
Chi thj này./.
TM. UY BAN NHAN DAN

]'°Ioi nhân:
- B Giáo diic và Dào tao;
- TT/Tinh üy, TT/HDND tinh;
- Doàn dai biOu Quôc hôi tinh;
- Chü tich, các PCT UBND tinh;
- Uy ban MTTQVN tinh;
- Các sà, ban, ngành, doàn the cap tinh;
- Cong ty Din Ii,rc Quãng Tn;
- Cong ty CP Ntrâc sach Quãng Tn;
- Phân hiu Dai Iiçc Hue t?i Quãng Trj;
- Các TrtrOig: CDSP, CD Y të, CD nghê tinh;
- Báo Quàng Trj, Dài PTTH tinh;
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô;
- Luu: VT, VX.
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