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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:  07/CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  21  tháng  5  năm 2019 
 

CHỈ THỊ  

Về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 

và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển 

sinh đại học, cao đẳng; Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công 

nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1130/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2019 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung 

học phổ thông quốc gia năm 2019; Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 

26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tuyển sinh vào lớp 10 

THPT chuyên Hà Tĩnh năm học 2019 - 2020. 

Để việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 

(từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019) và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2019 – 2020 (vào ngày 30/5/2019 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

Chuyên ngày 30/5 và sáng 31/5/2019) trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, 

nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện tốt một 

số nội dung sau:   

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phân công phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi Hà Tĩnh 

(Học Viện Tài chính và các trường: Đại học Hồng Đức, Đại học Y khoa Vinh, 

Đại học Quảng Bình), các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành 

phố, thị xã về: Điều động lực lượng làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi và các 

Điểm thi; đảm bảo: an ninh, trật tự, giao thông, y tế, thông tin liên lạc, truyền 

thông, kinh phí,…tổ chức các Kỳ thi nêu trên tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, 

đúng quy chế và đạt kết quả tốt; 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 

2019 kịp thời, chính xác đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành; 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy 

học; tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh; 

- Thông báo, phổ biến, hướng dẫn và giải đáp cụ thể để học sinh, phụ 

huynh biết về những điểm mới trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và thi 

tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.  

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho các Kỳ thi; thành lập Hội đồng thi và 

các Ban của Hội đồng thi, tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi, xét công  nhận 



2 

 

tốt nghiệp THPT đảm bảo nghiêm túc theo đúng Quy chế thi THPT quốc gia 

hiện hành; 

- Phối hợp đảm bảo việc ăn ở, đi lại và các chế độ cho cán bộ, giảng 

viên các trường đại học, học viện phối hợp làm nhiệm vụ thi tại Hà Tĩnh và 

cán bộ, giáo viên của tỉnh làm nhiệm vụ thi theo quy định; 

- Quán triệt đầy đủ Quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo 

viên tham gia làm nhiệm vụ thi của Sở; 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công 

an tỉnh để chỉ đạo các Hội đồng thi đảm bảo cho cán bộ y tế, công an, phóng 

viên làm nhiệm vụ và tác nghiệp tại các điểm thi thực hiện theo đúng qui 

định, qui chế thi; 

- Tổng hợp tình hình, kết quả các Kỳ thi báo cáo kịp thời về Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa 

bàn chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, 

phản ánh kịp thời về các Kỳ thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

hướng dẫn và quản lý các phóng viên tác nghiệp theo đúng quy định Quy chế 

thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo cơ quan viễn thông bảo đảm các điều 

kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, 

điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển; đảm bảo thông tin liên lạc thông 

suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành Kỳ thi trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã kiểm soát, nghiêm cấm các 

cơ sở phát hành, sao chụp, in ấn tài liệu liên quan đến các môn thi của các Kỳ 

thi để làm tài liệu thi; kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm. 
 

3. Công an tỉnh: 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng phương án bảo vệ 

các Kỳ thi từ giai đoạn ra đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, in sao 

đề thi, coi thi, chấm thi; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi, địa 

điểm chấm thi; đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông 

trong suốt thời gian diễn ra các Kỳ thi; xử lý kịp thời các hành vi làm ảnh 

hưởng đến Kỳ thi; chỉ đạo, hướng dẫn công an các huyện, thành phố, thị xã 

điều động lực lượng điều tiết giao thông, bảo vệ các Kỳ thi đảm bảo an toàn 

tuyệt đối. 

4. Sở Y tế: 
Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, 

thành phố, thị xã cử cán bộ y tế làm nhiệm vụ và chuẩn bị đủ cơ số thuốc, 

thành lập các tổ cấp cứu thường trực tại các điểm thi; chuẩn bị phương án dự 

phòng cấp cứu đông người nếu xẩy ra sự cố; căn cứ tình hình thực tế và các 

quy định hiện hành xác nhận kịp thời, chính xác những thí sinh ốm đột xuất 

không thể dự thi theo đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng 

cường kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là những nơi tổ chức 

điểm thi, các nhà hàng, khách sạn tổ chức ăn, ở lưu trú cho cán bộ coi thi.  
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5. Sở Tài chính: 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tham mưu UBND tỉnh bố trí 

kinh phí để tổ chức các Kỳ thi (kể cả kinh phí chi trả cho cán bộ, giảng viên 

các trường đại học, học viện được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động về địa 

phương tham gia tổ chức thi theo đúng chế độ và các quy định hiện hành). 

6. Sở Giao thông Vận tải: 

Chỉ đạo các công ty kinh doanh vận tải, mở thêm tuyến, tăng chuyến 

trong những ngày diễn ra kỳ thi; xây dựng kế hoạch đưa thí sinh đến điểm thi 

trong trường hợp mưa lớn, giông bão, ngập lũ; phối hợp với Công an tỉnh đảm 

bảo tuyệt đối an toàn giao thông trong những ngày diễn ra các Kỳ thi. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, chỉ đạo các cơ sở lưu trú trên địa 

bàn tỉnh nâng cao chất lượng về mọi mặt phục vụ cán bộ, giảng viên và thí 

sinh lưu trú trong thời gian diễn ra Kỳ thi; phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các 

nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

8. Công ty Điện lực Hà Tĩnh: 
Đảm bảo việc cấp điện liên tục trong suốt thời gian kể từ khi ra đề, in sao 

đề thi, tổ chức thi, chấm thi và lên kết quả thi của các Kỳ thi; tổ chức phân công 

cán bộ  trực và có phương án dự phòng đảm bảo nguồn điện phục vụ liên tục cho 

việc tổ chức các Kỳ thi. 
 

9. Bưu điện tỉnh, Viễn thông Hà Tĩnh, Chi nhánh Viettel tại Hà Tĩnh 

Chịu trách nhiệm tiếp nhận và chuyển phát nhanh các hồ sơ liên quan 

đến các Kỳ thi, hồ sơ nhập học của thí sinh kịp thời; đảm bảo tuyệt đối an 

toàn, bí mật đối với các bưu kiện liên quan liên quan đến các Kỳ thi; đảm bảo 

thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các kỳ thi 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

10. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh: 
Xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tình 

nguyện tham gia “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ các thí sinh, trong việc đi lại, 

ăn ở…tại tất cả các điểm thi. 

11. UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện để chỉ đạo tổ chức tốt các Kỳ 

thi;  

- Chỉ đạo các phòng chức năng cấp huyện có liên quan, các nhà trường 

đảm bảo cơ sở vật chất, điện chiếu sáng, phòng chống cháy nổ, an toàn giao 

thông, an ninh trật tự,... tại các điểm thi.  

- Kiểm tra, sà soát và hỗ trợ các trường đặt điểm thi đảm bảo cơ sở vật 

chất cho Kỳ thi; 

- Chịu trách nhiệm rà soát và kịp thời hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham 

dự kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì quá khó khăn về điều kiện 

kinh tế hay phương tiện đi lại. 
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- Chỉ đạo Công an cấp huyện bố trí lực lượng điều tiết giao thông để 

tránh ùn tắc tại các điểm thi; thành lập bộ phận bảo vệ tại các điểm thi (kể cả 

trong và ngoài khu vực thi); không bố trí cán bộ công an làm nhiệm vụ bảo vệ 

tại điểm thi có người thân dự thi. 

12. Đề nghị Học viện Tài chính và các trường: Đại học Hồng Đức, Đại 

học Quảng Bình, Đại học Y khoa Vinh: 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh để điều động, bố 

trí cán bộ giảng viên tham gia Kỳ thi THPT quốc gia đúng thành phần, đủ số 

lượng và đảm bảo thời gian để làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi và các điểm thi 

theo phương án được duyệt. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt quy chế cho 

cán bộ, giảng viên được điều động làm nhiệm vụ thi tại tỉnh Hà Tĩnh. Chịu trách 

nhiệm quản lý cán bộ giảng viên của đơn vị mình trong suốt thời gian được phân 

công làm nhiệm vụ thi tại Hà Tĩnh. 
 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có 

liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai 

thực hiện nghiêm túc những nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu phát 

sinh vấn đề khó khăn, vướng mắc, các cơ quan đơn vị, địa phương kịp thời 

phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết; trường 

hợp vượt thẩm quyền Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Nơi nhận:    

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; để báo cáo 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;                              

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo thi; 

- Các trường Đại học phối hợp tổ chức thi; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, KGVX 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Đặng Quốc Vinh 
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