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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trà Cú, ngày 16 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:
- Công an huyện;
- Điện lực huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện;
- Phòng Y tế;
- Huyện đoàn;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Hiệu trưởng các Trường THPT, Dân tộc nội trú THCS-THPT
trên địa bàn huyện.
Căn cứ Công văn số 2208/UBND-KGVX ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp
THPT và xét tuyển đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; nhằm đảm bảo cơ sở
vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2022 tại huyện Trà Cú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như
sau:
1. Công an huyện xây dựng phương án, bố trí lực lượng, đảm bảo an ninh trật
tự, an toàn phòng chống cháy, nổ, hỏa hoạn, an toàn giao thông; có phương án phân
luồng giao thông trong các ngày thi, đảm bảo an toàn, thuận lợi; tham gia bảo vệ đề
thi, bài thi, chỉ đạo công an các địa phương bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo vệ tại các

điểm thi.
2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các điểm thi chuẩn bị dụng
cụ y tế thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp; cử cán bộ y tế làm nhiệm vụ chăm sóc, bảo
vệ sức khỏe cho thí sinh, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi.
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thông báo kịp thời thông tin về nguy cơ dịch
bệnh nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; chủ động xây dựng phương án xử
lý cụ thể các tình huống của dịch bệnh Covid-19 đến công tác tổ chức kỳ thi, đảm
bảo kỳ thi được diễn ra an toàn.
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra vệ sinh an
toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm.
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3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với các cơ
quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền trong Nhân dân về kỳ

thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các
thông tin cần thiết về kỳ thi: thời gian, địa điểm, các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19.
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp
giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2022, động viên học sinh nỗ lực học tập, thực hiện kỳ thi an toàn, nghiêm
túc và hiệu quả; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho
những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thời gian thi.
5. Đề nghị Điện lực Trà Cú có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện ổn định tại
địa bàn tổ chức kỳ thi, các điểm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi; có kế hoạch
dự phòng khi xảy ra sự cố mất điện; bố trí lực lượng trực khắc phục sự cố kịp thời
(nếu có) không để ảnh hưởng đến kỳ thi.
6. Đề nghị Huyện đoàn thành lập các đội thanh niên tình nguyện của đoàn
viên các đơn vị trường học, xã, thị trấn với các hoạt động chủ yếu như: Tư vấn,
tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ thí sinh; phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết,
đảm bảo an toàn giao thông, chuẩn bị phương án giúp đỡ thí sinh khi xảy ra sự
cố; đảm bảo cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
7. Hiệu trưởng các Trường THPT, Dân tộc nội trú THCS – THPT ngoài
việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo,
tiến hành rà soát báo cáo UBND huyện kịp thời những khó khăn trong công tác
phối hợp tổ chức, tình hình học sinh của trường di chuyển, đi lại các điểm thi, học
sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ (nếu có), để có kế hoạch hỗ trợ,
giúp đở, đảm bảo tất cả học sinh đủ điều kiện dự thi đều tham dự kỳ thi. Riêng
đối với các Trường được chọn tổ chức điểm thi phối hợp chặt chẽ với chính quyền
địa phương chuẩn bị mọi mặt, nhất là cơ sở vật chất, an ninh trật tự đảm bảo an
toàn kỳ thi./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HU, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, NC;
- Lưu: VT.
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