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Số:        /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

GIẤY MỜI  

Dự kiểm tra công tác chuẩn bị thi 

 Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-BCĐ, ngày 10/6/2022 của Ban chỉ đạo 

cấp thành phố Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 về Kế hoạch 

phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thành phố 

Lạng Sơn. UBND thành phố mời dự làm việc với đơn vị tại điểm thi, cụ thể 

như sau:  

I. THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Thành phần  

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thành phố - 

Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thành phố 

Lạng Sơn - Chủ trì đoàn kiểm tra. 

* Các ủy viên: 

- Ông Mông Thanh Thuỷ, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Chu Văn 

An - Phó Trưởng Ban; 

- Ông Đặng Ngọc Tú, Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Văn Thụ - Phó 

Trưởng Ban; 

- Ông Nguyễn Chiến Thắng, Hiệu trưởng trường THPT Việt Bắc - Phó 

Trưởng Ban; 

- Bà Nguyễn Lệ Thùy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố - Ủy 

viên; 

- Ông Nguyễn Hữu Thăng, Trưởng Công an thành phố - Ủy viên; 

- Bà Hoàng Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố - Ủy viên; 

- Ông Trần Lệnh Trưởng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố - UV; 

- Ông Lương Đình Chung, Bí thư Thành đoàn - Ủy viên; 

- Ông Vũ Lê Dũng, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố - Thư 

ký Ban chỉ đạo thành phố; 

2. Kiểm tra các Điểm thi: 

- Trường THPT Hoàng Văn Thụ; 

- Trường THPT Chuyên Chu Văn An; 

- Trường THPT Việt Bắc. 
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3. Thời gian:  

- Trường THPT Hoàng Văn Thụ: 01 buổi, từ 14h00 ngày 23/6/2022 (thứ 

năm); 

- Trường THPT Chuyên Chu Văn An: 01 buổi, từ 14h00 đến 15h15, ngày 

28/6/2022 (thứ Ba); 

- Trường THPT Việt Bắc: 01 buổi, từ 15h30 đến 17h00, ngày 28/6/2022 

(thứ Ba); 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại các Điểm thi, cụ thể như sau: 

1. Số liệu Kỳ thi  

- Số thí sinh đăng ký dự thi, trong đó: Thí sinh tự do, dân tộc, diện ưu 

tiên 2, diện ưu tiên 3; số thí sinh phân loại theo mục đích dự thi; số có điểm 

bảo lưu. 

- Số thí sinh và số phòng thi đăng ký dự thi theo môn.  

2. Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi  

- Việc quán triệt các văn bản chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh, thành phố, tổ chức 

học quy chế và tập huấn nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh; công tác tuyên truyền về Kỳ thi; tổ chức họp phụ huynh học sinh; 

kế hoạch làm việc của tổ bảo vệ phục vụ tại Điểm thi. 

- Số cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức Kỳ thi, trong đó: Trưởng điểm, 

Phó Trưởng điểm, Thư ký; số cán bộ coi thi; số cán bộ giám sát; số bảo vệ, phục 

vụ (trong đó: bác sĩ, công an, bảo vệ, phục vụ...). 

- Công tác tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với Thành 

Đoàn, các cơ quan, đơn vị, Hội Chữ thập đỏ,... trên địa bàn thành phố. 

- Công tác đăng ký dự thi của các đơn vị tham gia dự thi tại Điểm thi. 

- Cơ sở vật chất (phòng làm việc, phòng thi, phương án bố trí phòng thi 

dự phòng, phòng chờ thi của thí sinh; nơi trông giữ tư trang của thí sinh; phân 

luồng giao thông, phòng Trưởng Điểm thi; phòng bảo quản đề thi bài thi, tủ 

đựng đề thi - bài thi, tình trạng Camera trong phòng bảo quản đề thi, bài thi; 

điện thoại trực thi; máy nổ dự phòng; nước sinh hoạt; phòng y tế, thuốc men và 

các thiết bị vật tư phòng chống dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch, khu vệ sinh, vật liệu, văn phòng phẩm, sơ đồ bố trí tại điểm 

thi,…). 

- Phương án bảo đảm an toàn cho Kỳ thi (an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, thông tin liên lạc, phòng chống cháy, ứng phó với các hiện tượng bất 

thường của thời tiết, phương án bảo vệ đề thi - bài thi, chuyển bài thi về Sở Giáo 

dục và Đào tạo). 

- Chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt, an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ, 

giáo viên làm công tác thi (hợp đồng ăn uống với nhà hàng, nước uống cho Điểm 

thi…). 
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- Phương án xã hội hóa, hỗ trợ cho học sinh khó khăn trong những ngày 

thi (số lượng thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, các tổ 

chức cá nhân tham gia hỗ trợ thí sinh....). 

- Bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại, bảo đảm an ninh an toàn cho cán 

bộ, giáo viên coi thi (hợp đồng chỗ nghỉ với nhà nghỉ, khách sạn …). 

III.  THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC  

1. Thành phần của nhà trường: Ban giám hiệu các trường được kiểm tra 

và cán bộ phục vụ tại điểm thi (đề nghị Ban Giám hiệu các trường mời thành 

phần liên quan đến dự). 

2. Địa điểm: Tại các Điểm thi được kiểm tra. 

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao các trường THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Chuyên Chu Văn An, 

THPT Việt Bắc chuẩn bị các điều kiện làm việc; mời các thành viên có liên 

quan đến dự buổi làm việc; chuẩn bị báo cáo theo các nội dung kiểm tra; in tài 

liệu phục vụ Đoàn kiểm tra. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tham mưu Giấy mời. 

3. Văn phòng HĐND-UBND thông báo cho các thành viên của đoàn về 

lịch trình công tác. 

Ghi chú: Các đồng chí phó trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông năm 2022 thành phố Lạng Sơn tham gia đoàn kiểm tra tại điểm 

thi đơn vị mình. 

UBND thành phố trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng thời 

gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch UBND TP (b/c); 

- CPVP, CVVX, QTM; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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