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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình 

tại buổi họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp  

trung học phổ thông năm 2022   

 
 

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thi cấp 

tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Cùng tham dự gồm các 

thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 

(theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2022); Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Phân xã An 

Giang. 

Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, ý kiến phát 

biểu của các thành viên tham dự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh 

Bình kết luận như sau:  

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó 

lường và trong bối cảnh bình thường mới, thích ứng, an toàn linh hoạt với dịch 

COVID-19, để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức 

thành công theo Kế hoạch đề ra; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, 

ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan tổ 

chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh đảm bảo 

an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh, đảm bảo phương án phòng 

chống dịch COVID-19 theo quy định. 

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị, trường học tích cực tổ chức ôn tập, củng 

cố kiến thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh lớp 12 bằng nhiều 

hình thức dạy học linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của học sinh trong thời 

gian ôn tập và tham gia kỳ thi, nhất là trong điều kiện ảnh hưởng của dịch 

COVID-19; tổ chức học tập quy chế, tập huấn nghiệp vụ làm công tác thi cho cán 

bộ, giáo viên, nhân viên thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia kỳ 

thi sắp tới. 

- Rà soát trang thiết bị, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi. Chuẩn bị lực lượng cán bộ, 

giáo viên tham gia công tác tổ chức thi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo 
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dục và Đào tạo. Thống nhất phương án đặt Hội đồng chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2022 tại Trường Trung học phổ thông Long Xuyên.  

- Chỉ đạo các đơn vị rà soát những trường hợp học sinh hoàn cảnh khó 

khăn để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các em được tham gia dự thi; không để bất 

cứ trường hợp nào học sinh vì nghèo, khó khăn mà không được dự thi. 

- Khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh sớm ban hành Kế hoạch tổ chức 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

- Kinh phí thực hiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2022: Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng dự toán kinh phí 

gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định 

(kể cả kinh phí trang bị hệ thống camera giám sát tại Hội đồng chấm thi), đồng 

thời, thực hiện thủ tục mua sắm đúng quy trình và thanh toán, quyết toán kinh phí 

đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

2. Sở Tài chính xem xét, cân đối vốn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố 

trí nguồn kinh phí đảm bảo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2022 theo quy định.   

3. Sở Y tế 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương xây 

dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, 

đậu mùa khỉ đảm bảo sức khỏe cho thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi và thành 

lập các đội kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm thi 

trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động xây dựng phương án khi có thí sinh bị nhiễm COVID-19 tại 

các điểm thi; chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ 

số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời yêu cầu chăm sóc y tế tại các điểm thi.  

- Thống nhất chuyển 5.000 kit test nhanh cho Sở Giáo dục và Đào tạo phục 

vụ cho kỳ thi. Đề nghị Sở Y tế khẩn trương phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo để 

lập thủ tục và chuyển giao theo quy định. 

4. Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra duy tu sửa chữa các đoạn 

đường có nguy cơ gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và có phương án bố 

trí phương tiện hỗ trợ thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi đảm bảo an toàn, 

không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các 

đơn vị vận tải tăng cường số chuyến xe buýt phục vụ thí sinh đi thi. 

5. Công an tỉnh khẩn trương rà soát, ưu tiên cấp Thẻ Căn cước công dân 

đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 để đảm bảo đủ điều kiện cho các thí sinh tham 

gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; chỉ 

đạo công an các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, an toàn các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo mật đề thi tại các điểm thi. 

6. Công ty Điện lực An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa 

phương xây dựng phương án đảm bảo cung ứng điện và có phương án dự phòng 

tình huống mất điện lưới tại các điểm thi. 
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7. Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương xây 

dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác “Tiếp sức mùa thi”; hướng dẫn, hỗ 

trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh, nhất là những thí sinh có hoàn cảnh 

khó khăn trong kỳ thi sắp tới đảm bảo an toàn, thuận lợi. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối tại các 

điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi; thực hiện tốt việc vận chuyển đề thi, bài 

thi đến các điểm thi tại địa phương đảm bảo an toàn. 

- Quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em học sinh 

nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2022 tại địa phương, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về 

điều kiện kinh tế hay đi lại. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh đến các đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.  
                            

Nơi nhận:  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ cấp tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Mã Lan Xuân 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-03T16:43:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<vpubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




