UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 637/SGDĐT-QLCLGD

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 5 năm 2022

V/v đề nghị phối hợp tổ chức
Kỳ thi tuyển sinh thí điểm vào lớp 8, lớp
9 THCS trong Trường THPT Chuyên và
tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học
2022-2023

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Công an tỉnh Tuyên Quang;
- Các Sở: Y tế, Giao thông Vận tải, Thông tin và
Truyền thông;
- Công ty Điện lực Tuyên Quang;
- Bưu điện tỉnh Tuyên Quang;
- Viễn thông Tuyên Quang;
- Chi nhánh Viettel Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các trường THPT.
Thực hiện Quyết định số 236/QĐ- UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh THCS, THPT và
giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023; Quyết định số 277/QĐ- UBND ngày
09/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch
tuyển sinh thí điểm vào lớp 8, lớp 9 THCS trong Trường THPT Chuyên năm học
2022-2023, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Sở GDĐT Tuyên Quang trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức Kỳ
thi tuyển sinh thí điểm vào lớp 8, lớp 9 THCS trong Trường THPT Chuyên và Kỳ
thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (có danh sách các Hội đồng
Coi thi kèm theo) như sau:
1. Công an tỉnh Tuyên Quang
a) Phân công 03 cán bộ công an bảo vệ trong quá trình vận chuyển đề thi từ
địa điểm in sao đề thi đến các Hội đồng Coi thi ngày 13/6/2022 và 14/6/2022.
b) Chỉ đạo Nhà khách Minh Thanh đảm bảo khu vực ra đề, in sao đề thi
phải an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm
việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy...; Cử 02 cán bộ công
an bảo vệ trong thời gian Hội đồng Ra đề thi và Hội đồng In sao đề thi làm việc (từ
ngày 02/6/2022 đến hết ngày 16/6/2022).
c) Tại các Hội đồng Coi thi (HĐCT):

2
- Cử 02 cán bộ công an trong HĐCT gồm: 01 công an bảo vệ đề thi, bài thi
từ ngày 13/6/2022 hoặc 14/6/2022 (theo lịch giao nhận đề thi của Sở GDĐT), đến
ngày 15/6/2022 áp tải bài thi và cùng Chủ tịch HĐCT bàn giao bài thi cho Hội
đồng chấm thi (tại trường THPT Chuyên), riêng trường THPT Chuyên, từ ngày
14/6/2022 đến ngày 16/6/2022.
- Lực lượng công an bảo vệ vòng ngoài đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn
giao thông trong thời gian tổ chức coi thi (từ ngày 14/6/2022 đến hết ngày
15/6/2022; riêng trường THPT Chuyên, từ ngày 14/6/2022 đến hết ngày
16/6/2022).
d) Bố trí tại trường THPT Chuyên 02 cán bộ công an bảo vệ bài thi trong
thời gian chấm thi (từ 17h00, ngày 15/6/2022 dự kiến đến hết ngày 25/6/2022).
Danh sách các cán bộ công an làm nhiệm vụ đề nghị gửi về Sở GDĐT trước
ngày 30/5/2022.
2. Sở Y tế
- Chỉ đạo các cơ sở y tế tuyến huyện, thành phố, phối hợp với các HĐCT
đảm bảo chuẩn bị dụng cụ y tế thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp; cử cán bộ y tế làm
nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho thí sinh, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ
tại các HĐCT và Hội đồng chấm thi; Danh sách cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại các
HĐCT đề nghị gửi về Sở GDĐT trước ngày 30/5/2022.
- Kịp thời thông tin về nguy cơ dịch bệnh (nếu có) trên địa bàn tỉnh và đề
xuất biện pháp giải quyết khi cần thiết.
- Phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố kiểm tra vệ
sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh môi trường trên
địa bàn tỉnh, chú trọng tại các nơi đặt HĐCT, chấm thi...
3. Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang
Chỉ đạo cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và người dân
về mục đích, ý nghĩa, tác dụng và những nội dung cơ bản liên quan đến Kỳ thi
tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Kỳ thi tuyển sinh thí điểm vào lớp 8, lớp 9 THCS
trong Trường THPT Chuyên, năm học 2022-2023 để cán bộ, đảng viên, người dân
và học sinh hiểu và thực hiện đúng các quy định của Kỳ thi.
4. Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang
Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, lực lượng công an đảm bảo lưu
thông các tuyến đường, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến HĐCT an toàn,
đúng giờ quy định.
5. Công ty Điện lực Tuyên Quang
Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các trạm điện đảm bảo cung cấp điện lưới ổn
định liên tục 24 giờ/ngày phục vụ các hoạt động của:
- Các HĐCT trong thời gian làm việc (từ 13/6/2022 đến hết ngày
16/6/2022);
- Hội đồng chấm thi tại Sở GDĐT và Trường THPT Chuyên (từ ngày
16/6/2022 đến hết ngày 25/6/2022).
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6. Bưu điện tỉnh
Bố trí 03 xe ô tô chuyên dụng tham gia vận chuyển đề thi từ Sở GDĐT đến
các HĐCT ngày 13/6/2022 và 14/6/2022.
7. Viễn thông Tuyên Quang và Chi nhánh Viettel Tuyên Quang
Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa Sở GDĐT với các HĐCT. Đảm
bảo chất lượng các dịch vụ thông tin (điện thoại, fax, email...) trong thời gian tổ
chức kỳ thi.
8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kế hoạch, hướng dẫn và các quy định có
liên quan; các diễn biến trước, trong và sau kỳ thi, tuyển sinh thí điểm vào lớp 8,
lớp 9 THCS trong Trường THPT Chuyên, tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học
2022-2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
9. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
- Phối hợp với Sở GDĐT chỉ đạo, kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất
và mọi điều kiện tại các trường THPT. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và nhân
dân địa phương tạo điều kiện quản lý tốt việc đi lại, bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt của thí
sinh trong những ngày thi; xây dựng phương án dự phòng đề phòng các tình huống
bất trắc có thể xảy ra (dịch bệnh, thiên tai, cháy nổ,...), bảo đảm an ninh, trật tự trên
địa bàn để Kỳ thi được tổ chức tuyệt đối an toàn và đúng quy định.
- Bố trí xe ô tô vận chuyển bài thi từ HĐCT về Hội đồng chấm thi tại trường
THPT Chuyên đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định (ngày 15/6/2022).
10. Các trường THPT
Xây dựng phương án tổ chức HĐCT với các giải pháp đề phòng các tình
huống bất trắc có thể xảy ra. Lưu ý: phương án phối hợp với chính quyền địa
phương cấp xã quản lý tốt việc đi lại của thí sinh trong những ngày thi; phương án
đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, dịch bệnh,... trên địa bàn tổ chức thi;
phương án chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều điện khác tổ chức HĐCT (kiểm tra, rà
soát toàn bộ các điều kiện phục vụ công tác tổ chức thi) báo cáo UBND huyện,
thành phố, Sở GDĐT để kịp thời hoàn chỉnh cơ sở vật chất và các điều kiện tối
thiểu đảm bảo cho việc tổ chức HĐCT được an toàn và đúng quy định.
Sở GDĐT trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phối hợp
để tổ chức Tuyển sinh thí điểm vào lớp 8, lớp 9 THCS trong Trường THPT
Chuyên và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2022-2023 đảm bảo an
toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như trên (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Phòng KH-TC, Phòng GDPT;
- Thanh tra, Văn phòng Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCLGD (Hoàn).

GIÁM ĐỐC

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Tuyên Quang

Vũ Đình Hưng

4
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI THI
KỲ THI TUYỂN SINH THÍ ĐIỂM VÀO LỚP 8, LỚP 9 THCS TRONG TRƯỜNG
THPT CHUYÊN VÀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022-2023
637 /SGDĐT-QLCLGD ngày
24dục/5/2022
(Kèm theo Công văn số
Sở Giáo
và Đào tạocủa Sở GDĐT)
Tỉnh Tuyên Quang

STT

Mã tuyển sinh

Tên Hội đồng coi thi

1

08

Phổ thông DTNT THPT tỉnh

2

09

THPT Chuyên tỉnh

3

10

THPT Tân Trào

4

11

THPT Ỷ La

5

12

THPT Nguyễn Văn Huyên

6

13

THPT Sông Lô

7

15

THPT Thượng Lâm

8

16

THPT Na Hang

9

17

THPT Yên Hoa

10

18

THPT Chiêm Hóa

11

19

THPT Kim Bình

12

20

THPT Minh Quang

13

21

THPT Hà Lang

14

22

THPT Đầm Hồng

15

23

THPT Hòa Phú

16

24

THPT Hàm Yên

17

25

THPT Phù Lưu

18

26

THPT Thái Hòa

19

27

THPT Xuân Huy

20

28

THPT Trung Sơn

21

29

THPT Xuân Vân

22

30

THPT Tháng 10

Ghi chú
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STT

Mã tuyển sinh

Tên Hội đồng coi thi

23

31

THPT Sơn Dương

24

32

THPT Kim Xuyên

25

33

THPT ATK Tân Trào

26

34

THPT Đông Thọ

27

35

THPT Kháng Nhật

28

36

THPT Sơn Nam

29

37

THPT Lâm Bình

30

38

Phổ thông DTNT ATK Sơn Dương

31

39

Phổ thông Tuyên Quang

32

40

PTDTNT THCS&THPT huyện Na Hang

33

41

PTDTNT THCS&THPT huyện Chiêm Hoá

34

42

PTDTNT THCS&THPT huyện Hàm Yên

35

43

Tuyển sinh thí điểm vào lớp 8 trong
Trường THPT Chuyên

36

45

Tuyển sinh thí điểm vào lớp 9 trong
Trường THPT Chuyên

Ghi chú

Tổ chức tại
02 trường
THCS trên
địa bàn
thành phố

