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 UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH VĨNH PHÚC                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:           /TB-UBND                                      Vĩnh Phúc, ngày         tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt 

nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 

 
 

Ngày 26/6/2020, tại Trụ sở làm việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Văn Trì dự cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc 

năm 2020; 

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn - Trưởng 

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020, các thành viên Ban 

chỉ đạo, các trường THPT, các Trường Cao đẳng, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố; 

Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị và kế 

hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020; ý kiến tham gia 

của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau: 

Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ quan trọng của ngành 

Giáo dục và Đào tạo, đây là vấn đề có ý nghĩa lớn không chỉ đối với các em học 

sinh, phụ huynh học sinh mà là sự quan tâm của toàn xã hội. Để tổ chức thành 

công kỳ thi cần có sự chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa 

phương vì vậy, ngành Giáo dục phải xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bên 

cạnh đó cần có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do các tỉnh, thành phố tổ chức vì vậy tinh 

thần chỉ đạo chung của tỉnh là: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trên địa 

bàn tỉnh phải được thực hiện nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn thiết thực, 

hiệu quả, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia thi. Với 

tinh thần trên, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên 

quan; các huyện, thành phố; nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiến hành triển khai nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm các nội dung, công 

việc có liên quan đến kỳ thi theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, của UBND tỉnh, của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và của ngành Giáo 

dục. Ngành Giáo dục và Đào tạo phải chủ động đề xuất ban hành các văn bản, các 

nhiệm vụ cần triển khai; các công việc phải chuẩn bị kỹ trong tất cả các khâu tổ 

chức kỳ thi. 
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2. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, 

các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trước hết là trách nhiệm của người đứng 

đầu đối với các địa phương nơi đặt điểm thi; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể đối với các nội dung công việc tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan để triển khai thực hiện đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công. 

3. Các cơ quan tuyên truyền của tỉnh (Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin Giao tiếp điện tử, hệ thống phát thanh, truyền hình 

cấp huyện, cấp xã...) tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ 

thi trong đó chú ý: Mục đích, ý nghĩa của kỳ thi; công tác chuẩn bị cho kỳ thi, điểm 

mới về kỳ thi, thời gian thi, địa điểm thi, công tác tổ chức thi của ngành Giáo dục, 

chỉ đạo của các cấp về kỳ thi... để tạo được sự đồng thuận trong người dân và xã hội 

đồng thời khuyến cáo trách nhiệm của các phụ huynh đối với con em mình; trách 

nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc tổ chức kỳ thi. 

4. Chuẩn bị toàn bộ các điều kiện cần thiết cho kỳ thi như: Hướng dẫn học 

sinh ôn luyện, đăng ký nguyện vọng, tạo tâm thế, ổn định tinh thần cho học sinh 

bước vào kỳ thi; tài liệu, hướng dẫn kỳ thi; nhân lực tham gia kỳ thi phải đảm bảo 

có trách nhiệm, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời phải 

được tập huấn, hướng dẫn chi tiết; cơ sở vật chất tại các điểm thi phải đảm bảo 

điều kiện tốt nhất...; chú ý vấn đề đi lại, ăn ở của học sinh nhất là đối với học sinh  

ở xa điểm thi, ở vùng thường có thiên tai, bão lũ xảy ra để có giải pháp khắc phục, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các em. Không lơ là, chủ quan trong việc phòng, chống 

dịch bệnh tại các địa phương, yêu cầu tại các điểm thi phải được dọn dẹp vệ sinh, 

phun thuốc khử trùng trước khi diễn ra kỳ thi; vấn đề an toàn giao thông, an ninh, 

phòng chống cháy nổ tại các điểm thi phải được thực hiện nghiêm túc... Khắc 

phục toàn bộ các tồn tại có liên quan trước khi kỳ thi diễn ra trên địa bàn tỉnh. 

5. Thực hiện nghiêm quy chế thi và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

trong công tác chuẩn bị, tổ chức thi, chấm thi và công bố điểm thi. 

6. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần chỉ đạo ngành Giáo dục quan 

tâm đến các đối tượng học sinh dự thi đặc biệt là học sinh nghèo, khó khăn, vùng 

sâu, vùng xa; những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật không để các 

em bỏ thi vì đi lại hay điều kiện kinh tế. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối 

với các gia đình, phụ huynh học sinh để có trách nhiệm chăm lo cho các em trước 

khi bước vào kỳ thi trong điều kiện tốt nhất. Đề nghị các huyện, thành ủy và đảng 

ủy trực thuộc không lựa chọn tổ chức Đại hội vào thời gian diễn ra kỳ thi (8-

11/8/2020) để tập trung các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi. 

7. Trong quá trình triển khai thực hiện yêu cầu phải có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành liên quan, các cấp ủy đảng, 

chính quyền địa phương để tổ chức thành công kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Trong quá 

trình thực hiện tuyệt đối không để xảy ra sai sót, nếu có vấn đề khó khăn, vướng 
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mắc báo cáo Lãnh đạo Ủy ban các cấp và ngành Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo, 

giải quyết, kịp thời.  

Trên đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tại cuộc họp 

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020; Văn phòng UBND 

tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, triển khai thực hiện. 

 
 Nơi nhận: 

- CT, các PCT 

- CPVP; 

- Thành viên BCĐ thi TNTHPT; 

- Các sở, ngành có thành viên BCĐ; 

- HU, TU, UBND các huyện, thành phố; 
- Lưu VT,VX2. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

 

 

Lê Văn Thanh 
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