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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,  

Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh  

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 
 

Ngày 07/7/2020 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông (THPT) năm 2020 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp để 

chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (sau đây viết tắt là Kỳ thi). 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ 

trì cuộc họp; tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo (theo Quyết định số 

1107/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020).  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị 

Kỳ thi, dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, dự thảo Chương 

trình công tác của Ban Chỉ đạo, ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, 

đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết 

luận như sau: 

 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác 

tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Báo cáo số 1736/BC-SGDĐT ngày 

06/7/2020). Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì triển khai các công 

việc liên quan theo nội dung báo cáo và kế hoạch đã đề ra, giải quyết các vướng 

mắc sau khi có ý kiến trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kịp thời báo cáo đề 

xuất Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia 

những vấn đề vượt thẩm quyền. 

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tối đa vai trò trách nhiệm 

trong việc tham gia tổ chức Kỳ thi; tập trung chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, phối hợp 

chặt chẽ để tổ chức Kỳ thi an toàn, hiệu quả và nâng cao chất lượng. Sở Giáo 

dục và Đào tạo với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ 

động, tích cực phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan tham mưu cho Ban 

Chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Kỳ thi. 

 2. Cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các 

thành viên Ban Chỉ đạo, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:  

 - Về nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo:  

 + Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung về các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực 

hiện Kỳ thi trong phạm vi tỉnh. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo 

cấp tỉnh theo đúng quy định của Quy chế thi. 



2 

 

 

 + Xem xét, giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi. 

 + Thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình tổ chức thi; 

chỉ đạo công tác thông tin báo cáo với Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và đề xuất xử 

lý các tình huống trong tổ chức Kỳ thi. 

 - Về nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban thường trực: 

 + Giúp Trưởng Ban điều phối hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo; 

giữ mối liên hệ với Ban Chỉ đạo cấp quốc gia; trực tiếp điều hành hoạt động của 

cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện 

các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. 

 + Là Chủ tịch Hội đồng thi, ra Quyết định thành lập Hội đồng thi và các 

Ban của Hội đồng thi theo quy định của Quy chế thi. 

 - Về nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo: Sẽ làm rõ thêm khi phân công nhiệm vụ ở từng lĩnh vực cụ thể 

và phân công của Hội đồng thi. 

 - Về nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Giám đốc Công an 

tỉnh: bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo thẩm tra tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ tham gia 

các khâu trong tổ chức Kỳ thi. 

 - Về phân công phụ trách địa bàn của các thành viên Ban Chỉ đạo: điều 

chỉnh phân công ông Vũ Hoàng Quý, Phó Giám đốc Sở Tài chính phụ trách địa 

bàn huyện Văn Quan; bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông phụ trách địa bàn huyện Chi Lăng; ông Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phụ trách địa bàn huyện Tràng Định thay ông Phạm 

Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình UBND tỉnh 

trong ngày 09/7/2020. 

 3. Thống nhất với dự thảo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo cấp 

tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tại cuộc họp. 

Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Chương trình, trình UBND 

tỉnh trong ngày 09/7/2020. 

 4. Một số nội dung khác 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, tham mưu việc kiện toàn các 

thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, bảm đảm kịp thời, đúng quy định. Đối với các 

trường hợp thay thế thành viên Ban Chỉ đạo phải có sự bàn giao công việc cụ thể.  

- Đối với công tác thanh tra, kiểm tra: giao Thanh tra tỉnh chủ trì tham 

mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch thanh tra Kỳ thi; giao Sở Giáo dục 

và Đào tạo chủ trì tham mưu cho Ban Chỉ đạo về Kế hoạch kiểm tra của Ban 

Chỉ đạo; bảo đảm không bị trùng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi. 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về công 

tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho những người liên quan tham 
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gia Kỳ thi; xử lý tình huống liên quan đến sức khỏe cán bộ, thí sinh và công tác 

phòng dịch tại Kỳ thi, khi thí sinh tham gia Kỳ thi có các biểu hiện liên quan đến 

dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; phối hợp với UBND các huyện, thành 

phố tổ chức khử khuẩn tại các điểm thi trước Kỳ thi; bố trí bác sĩ tham gia bảo 

vệ, phục vụ tại các điểm coi thi; riêng đối với điểm chấm thi do Sở Giáo dục và 

Đào tạo bố trí y tế của ngành bảo đảm trong tình huống bình thường. 

- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra vào thời điểm mùa mưa bão, 

dịch bệnh,... Yêu cầu các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao 

thường xuyên, tích cực kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án chủ động xử lý, 

ứng phó với các tình huống, bảo đảm chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ, 

tổ chức Kỳ thi đạt hiệu quả cao nhất. 

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan phối 

hợp tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy (b/c); 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành, cơ quan TVBCĐ cấp tỉnh; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KGVX, THNC, KTTH, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
 

 


		2020-07-09T14:11:31+0700


		2020-07-09T14:34:41+0700


		2020-07-09T14:34:41+0700


		2020-07-09T14:34:41+0700




