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

HUYỆN BÌNH LỤC Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-GDĐT Bình Lục, ngày    tháng    năm 2022 
V/v tăng cường chỉ đạo tổ chức  

các Kỳ thi năm 2022 trên địa bàn huyện   

 

                    Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, 

Trung tâm Y tế, Thanh tra huyện, Công an huyện; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; Văn 

bản số 501-CV/TU ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi 

tuyển sinh vào lớp 10 và các Kỳ thi năm 2022 trên địa bàn tỉnh (gửi kèm theo); 

tiếp theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2022; Văn bản số 

1512/UBND-KGVX ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức các kỳ thi năm 2022 trên địa bàn 

huyện, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban 

chuyên môn thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chỉ đạo tại Chỉ 

thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 501-CV/TU ngày 31 

tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

13 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên 

quan của Trung ương, của Tỉnh về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông, thi tuyển sinh vào lớp 10 và các Kỳ thi năm 2022 trên địa bàn huyện bảo 

đảm đúng quy định, an toàn, nghiêm túc, minh bạch và chất lượng; tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự các Kỳ thi trong trạng thái thích ứng an toàn, 

linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19.  

2. Thanh tra huyện, Công an huyện: Chỉ đạo tăng cường phối hợp với 

ngành Giáo dục và Ðào tạo, các địa phương hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công 

tác tổ chức các Kỳ thi, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trước, trong và 

sau quá trình thi theo đúng quy định, chỉ đạo của Trung ương, của địa phương. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan chủ động phối 

hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt các Kỳ thi, đặc biệt là Kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn huyện. 
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Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan có liên quan, các xã, thị trấn, 

các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện; chủ động phối hợp giải quyết các 

vướng mắc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện những 

nội dung vượt thẩm quyền./. 

Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH 
- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- VPUB: CPVP;  

- Lưu: VT.  

  
 Nguyễn Xuân Đức 
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