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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,  

Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh  
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 

 

Ngày 15/5/2019 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi Trung học phổ thông 
(THPT) quốc gia năm 2019 (Sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp 
để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Đồng chí Nguyễn Long Hải, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp; tham dự có các 
thành viên Ban Chỉ đạo (Theo Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi THPT 
quốc gia năm 2019).  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị 
kỳ thi, dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, dự thảo Kế hoạch 
công tác của Ban Chỉ đạo, ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí 
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như 
sau: 

1. Việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh là nhiệm 
vụ rất quan trọng của ngành giáo dục, có sự quan tâm lớn của xã hội, cần được 
lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, các 
ngành, đoàn thể và toàn xã hội để kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, an toàn, đúng quy 
chế.  

Sở Giáo dục và Đào tạo với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ 
đạo đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan, trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội sớm tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai công tác chuẩn 
bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi.  

Tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất với các nội dung báo cáo của 
Sở Giáo dục và Đào tạo về các công việc đã triển khai, số lượng điểm thi (20 
điểm trong toàn tỉnh), những việc cần thực hiện tiếp theo và dự kiến phân công. 
Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn 
thiện văn bản dự thảo, trình Trưởng ban Chỉ đạo xem xét ban hành. 

Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn 
vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà 
nước, theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện tốt 
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nhất cho thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi; tổ chức kỳ thi đảm bảo an 
toàn, đạt kết quả tốt, đúng quy định; báo cáo kịp thời các vướng mắc về Ban Chỉ 
đạo cấp tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để chỉ đạo xử lý. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội 
dung kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo đúng Quy chế thi và 
các hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu phát sinh những vấn 
đề mới, cần tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh để chỉ đạo tổ chức kỳ thi 
đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Lựa chọn cán bộ, giáo viên, nhân viên có 
đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tham gia làm nhiệm vụ thi; tổ 
chức tập huấn bảo đảm nắm vững quy chế, quy trình kỹ thuật. Chỉ đạo các nhà 
trường làm tốt công tác ôn tập, thi thử, hướng dẫn, rèn luyện học sinh kỹ năng 
làm bài thi, quan tâm bồi dưỡng số học sinh có kết quả học tập thấp, tổ chức cho 
học sinh, giáo viên học tập Quy chế thi. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng 
cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về 
kỳ thi theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm chuẩn bị tâm lý tốt 
nhất cho học sinh, cán bộ làm thi và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong tổ 
chức kỳ thi. 

Chủ động phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các cơ quan 
liên quan trên địa bàn xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ kế 
hoạch. Phối hợp với cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ 
thuật phục vụ kỳ thi, phương án vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi tuyệt đối an 
toàn, bảo mật theo quy định. Chủ động phối hợp với Tỉnh Đoàn TNCSHCM huy 
động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ kỳ thi.  

Chỉ đạo các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tăng cường xã hội hóa, có 
phương án hỗ trợ học sinh về phương tiện đi lại, nơi ăn, nghỉ và các điều kiện 
liên quan trong thời gian tham gia kỳ thi.  

Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy 
định.  

Tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện dự thảo Quyết 
định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, dự thảo Kế hoạch 
công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; trình Trưởng Ban Chỉ đạo trước ngày 
22/5/2019.  

3. Sở Tài chính thẩm định dự toán và đảm bảo kinh phí phục vụ kỳ thi 
đúng quy định.  
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4. Sở Y tế xây dựng kế hoạch bảo đảm chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an 
toàn thực phẩm tại các điểm thi, nơi ăn ở của cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi và 
thí sinh trên địa bàn tỉnh; bố trí lực lượng trực để kịp thời xử lý sơ cấp cứu tại 
các điểm thi. Hoàn thành trước ngày 28/5/2019. 

5. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các 
huyện, thành phố xây dựng phương án chủ động xử lý các tình huống, bảo đảm 
giao thông thông suốt trong thời gian tổ chức thi, trong đó lưu ý phương án khắc 
phục các sự cố bất thường về thời tiết, lũ lụt, sạt lở đất... Hoàn thành trước ngày 
28/5/2019. 

6. Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an toàn, bảo mật trong tất 
cả các khâu của kỳ thi; phương án bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, an 
toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, lực lượng trực theo quy định tại các điểm 
thi và các địa điểm liên quan đến việc lưu giữ, vận chuyển đề thi, bài thi, chấm 
thi,… trong thời gian tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước ngày 
28/5/2019. 

7. Công ty Điện lực Lạng Sơn xây dựng phương án bảo đảm cung cấp 
điện đầy đủ phục vụ các khâu của kỳ thi và các điểm thi; bố trí lực lượng trực 
đảm bảo xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra. Hoàn thành trước ngày 28/5/2019. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 
tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ thi trên các phương tiện thông 
tin đại chúng; chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình thông tin 
kịp thời, đầy đủ, chính xác về kỳ thi và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng; 
chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm 
các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả 
thi, đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh; chỉ đạo các 
cơ quan hữu quan trực thuộc dự báo các tình huống an ninh mạng, dự kiến các 
biện pháp hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố liên quan đến bảo mật cơ sở dữ liệu 
của kỳ thi. 

9. Đề nghị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ 
tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí, quản lý cán bộ, giảng 
viên trong việc tổ chức các khâu của kỳ thi theo quy định. 

10. UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thi ở cấp mình, 
ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện 
các nội dung theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và các văn bản chỉ đạo 
của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi. Hoàn thành trước ngày 28/5/2019. 

Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các trường THPT, trung tâm 
giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên trên địa bàn trong việc thực hiện kế hoạch và phương án tổ chức kỳ thi. 
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Tổ chức tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên 
lạc, cơ sở vật chất, điện, nước, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi 
trường; có phương án ứng phó với những sự cố bất thường, thiên tai, dịch bệnh, 
hỏa hoạn, cháy nổ. 

Bố trí phương tiện, lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn đề thi, bài thi tại các 
điểm thi; hỗ trợ các điểm thi trong công tác giao nhận đề thi, bài thi, hồ sơ thi. 
Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học cơ sở trên địa bàn 
chuẩn bị cơ sở vật chất, cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng thi 
khi được đề nghị. Hỗ trợ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào 
tạo trong công tác bố trí đi lại, ăn nghỉ cho các giáo viên, cán bộ được cử về địa 
phương làm thi. Tham mưu cho Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo Huyện Đoàn, 
Thành Đoàn xây dựng kế hoạch thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Tuyên 
truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn giúp đỡ thí sinh và 
người nhà thí sinh trong các ngày diễn ra kỳ thi. 

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan phối 
hợp tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 
- TT. HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành, cơ quan TVBCĐ cấp tỉnh; 
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 
- Tỉnh Đoàn TNCSHCM; 
- UBND huyện/TP; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KGVX, TH, KTTH, THCB; 
- Lưu: VT, (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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