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Số:               /UBND-GDĐT 

V/v tiếp tục chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020 trên địa bàn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Tam Dương, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa-Thông 

tin, Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, 

Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao, Bưu điện 

Tam Dương, Trung tâm Viễn thông Tam Đảo-Tam 

Dương, Điện lực Tam Dương;  

- Các trường THPT: Tam Dương, Tam Dương 2, 

Trần Hưng Đạo; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- 

GDTX Tam Dương; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện văn bản số 5833/UBND-VX2 ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2020, UBND huyện yêu cầu: 

1. Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện: Tiếp tục rà soát, 

chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ tất cả các điều kiện để phục vụ tổ chức thành công kỳ 

thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện gồm: Công tác tổ chức tập huấn, đăng ký 

dự thi, tổ chức hội đồng thi; công tác ôn luyện của học sinh, các điều kiện về cơ 

sở vật chất, công tuyên truyền, công tác phòng, chống dịch... trong đó đặc biệt 

lưu ý công tác coi thi và chấm thi. 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã được giao nhiệm 

vụ (tại công văn số 1494/UBND-GDĐT ngày 30/6/2020 của UBND huyện Tam 

Dương về việc phối hợp, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn) 

coi trọng và chỉ đạo nghiêm túc các đơn vị, cơ sở, cá nhân thực hiện nhiêm vụ 

được giao theo đúng các quy định của quy chế thi và pháp luật hiện hành. Chuẩn 

bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi và các điều kiện phòng, chống dịch 

bệnh; không để thiếu bất kỳ điều kiện nào, đảm bảo tất cả các khâu không xảy ra 

sai sót. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền đến học sinh để các 

em yên tâm bước vào kỳ thi; đến phụ huynh học sinh và xã hội để tạo sự yên tâm, 

đồng thuận trong cộng đồng. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với 

phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao chỉ đạo đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng hơn đến người dân các nội dung về kỳ thi 



 

và đặc biệt là công tác chuẩn bị của các cấp, các ngành, địa phương; không chủ 

quan lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong thời gian diễn ra 

kỳ thi. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các văn bản của UBND tỉnh, 

UBND huyện đã ban hành và chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh.  

3. Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan có liên quan; UBND các xã, thị trấn 

đặc biệt là các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện trên cơ sở các văn 

bản chỉ đạo và kế hoạch hướng dẫn cụ thể của Trung ương, của tỉnh và của huyện, 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt để triển 

khai, thực hiện và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa 

bàn huyện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Như trên (t/h); 

- Lưu: VT, GD&ĐT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Công Hòa 
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