
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1976/UBND-THVX              Tuyên Quang,  ngày  02 tháng  6 năm 2022 

V/v tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 

đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 

 

 

Kính gửi:  
- Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông năm 2022; 

- Trường Đại học Tân Trào; 
- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang. 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 (có Chỉ thị 
gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ 
quan, đơn vị liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 
số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch 
số 94/KH-UBND ngày 27/5/2022, Thông báo Kết luận số 49/TB-UBND ngày 

27/5/2022 và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 
2022 tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2022 

- Kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 
tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chỉ đạo toàn diện, tổ chức Kỳ thi trên địa 

bàn tỉnh bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, bao gồm: tổ chức đăng ký 
dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi, 
phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị 
để tổ chức Kỳ thi tại tỉnh; bảo đảm các quy định phòng, chống dịch, vệ sinh, an 
toàn thực phẩm, an ninh, trật tự; xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí 
sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

- Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người thân 
của thí sinh ở tất cả các điểm thi; vận động, hỗ trợ các thí sinh là con em hộ 
nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu 
ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh tham dự Kỳ thi; không để thí sinh nào phải 

bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự Kỳ thi; 
trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng cần xử lý kịp thời, phù hợp 
thực tế, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh. 
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- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo 
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thanh tra Chính phủ bảo đảm tuyệt 

đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Trường Cao đẳng 
nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang công bố công khai đề án, phương thức 

tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển; chuẩn bị các 
điều kiện để thực hiện tuyển sinh bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả 
theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Trường Đại học Tân Trào: Công bố công khai đề án, phương thức 
tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển; chuẩn bị các 
điều kiện để thực hiện tuyển sinh bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả; 

phân công viên chức, giảng viên tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi 
theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo 

cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo chức năng nhiệm vụ chủ động 
phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 và nội dung chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
   

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;  
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Phó CT UBND tỉnh; 
- Các thành viên BCĐ;      
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Phòng THCBKSTTHC; 
- Lưu VT, THVX (VB). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 
 
 

 
 

Nguyễn Thế Giang 

 

(báo cáo) 
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