
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:          /UBND-GDĐT 
V/v công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt 

nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc 

năm 2020 tại thành phố Vĩnh Yên  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Yên, ngày      tháng 7 năm 2020 

      

                  Kính gửi:  

   - Đảng ủy các xã, phường; 

   - MTTQ, các đoàn thể nhân dân các xã, phường; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Công an 

thành phố, Trung tâm y tế, Trung tâm văn hoá-TT&TT, Đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh, Điện lực thành phố;  

- UBND các xã, phường: Liên Bảo, Hội Hợp, Khai Quang. 

Thực hiện thông báo số 133/TB-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 

2020; công văn số 4842/UBND-VX2 ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

về việc công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Vĩnh 

Phúc năm 2020; công văn số 5020/UBND-VX2 ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT. 

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn thành phố (từ ngày 08-

11/8/2020) diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, hiệu quả, đúng quy 

chế, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên 

quan trên địa bàn thành phố khẩn trương phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

như sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Là cơ quan thường trực, đầu mối tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được 

giao phục vụ công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố. 

Chỉ đạo các trường THCS, Tiểu học gần khu vực thi có các biện pháp hỗ trợ 

thí sinh và người nhà thí sinh chờ, nghỉ trong thời gian thí sinh dự thi (như: bố trí 

chỗ nghỉ, phục vụ miễn phí nước uống, quạt điện,…) 

Làm tốt công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học 

sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn nắm rõ các văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ, Bộ GD&ĐT, của tỉnh trong đó đặc biệt lưu ý những điểm mới, những 

điều chỉnh cần thiết trong quy chế thi năm 2020, các thông tin quan trọng về kỳ thi 

để từ đó có nhận thức đúng, đầy đủ về chủ trương của kỳ thi và tạo sự đồng thuận 

trong xã hội. 

Phối hợp với UBND các phường Liên Bảo, Hội Hợp, Khai Quang, Điện lực 

Vĩnh Phúc và các phòng ban, đơn vị liên quan: 

- Chuẩn bị các phương án đảm bảo, điện nước tại điểm thi. 

- Chuẩn bị các nội dung khác theo đề nghị của Sở GDĐT, đảm bảo tổ chức 

thành công kỳ thi. 
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- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Sở GDĐT tình hình thực 

hiện và kết quả tổ chức kỳ thi theo quy định. 

2. Công an thành phố 

Chủ động phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của công an tỉnh kịp thời 

triển khai nhiệm vụ chung. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, 

phường liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương án để đảm bảo an toàn, 

an ninh cho kỳ thi. Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông 

tại các bến xe, các nút giao thông có khả năng ùn tắc, đề phòng và ngăn chặn kịp 

thời các hành động gây cản trở giao thông. 

Phân luồng điều hành giao thông trên địa bàn thành phố trước và sau giờ thi, 

tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh đến dự thi đúng giờ, an toàn; Đảm bảo công 

tác phòng, chống cháy nổ tại các điểm thi. 

3. Thường trực BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố 

Đảm bảo duy trì trực 100%. Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến thời tiết, 

chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ khi có tình huống xảy ra. 

Yêu cầu  Điện lực Vĩnh Yên đảm bảo cung cấp điện ổn định tại các điểm thi; 

phối hợp với các điểm thi để có phương án dự phòng trong trường hợp có sự cố 

xảy ra, đề phòng phương án mất điện khi có yêu cầu.  

Chỉ đạo Viễn thông Vĩnh Yên đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn 

thông, thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức kỳ thi. 

4. Đoàn kiểm tra liên ngành 389 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh thường xuyên kiểm 

tra các nhà hàng, quán ăn, đặc biệt là địa điểm gần các điểm thi để đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, dịch 

bệnh trong thời gian diễn ra kỳ thi; chủ động xử lý nhanh, kịp thời các tình huống 

phát sinh.  

5. Phòng Quản lý đô thị 

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh cảnh quan, môi 

trường đô thị sạch - đẹp tại các điểm thi và các khu vực xung quanh điểm thi. Xử 

lý kịp thời các vi phạm về trật tự đô thị. 

6. Trung tâm văn hoá-TT&TT 

Chủ động công tác tuyên truyền (qua loa truyền thanh, qua kênh truyền hình, 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử, …) trước, trong và sau khi kỳ thi diễn ra; 

truyền tải đầy đủ, chính xác thông tin về kỳ thi tốt ngiệp THPT năm 2020 trên địa 

bàn thành phố (đặc biệt lưu ý tuyên truyền về những điểm mới của kỳ thi, thời 

gian, địa điểm thi, ...). Bố trí cán bộ phóng viên kịp thời đưa tin và tổng hợp diễn 

biến kỳ thi trên địa bàn thành phố. 

7. Trung tâm Y tế thành phố 

Chỉ đạo các cơ sở y tế của thành phố cử cán bộ, bác sỹ trực tại các điểm thi; 

đáp ứng kịp thời công tác chữa trị, chăm sóc y tế khi có yêu cầu. Chuẩn bị phương 

án phòng chống dịch COVID-19 khi có chỉ đạo của tỉnh. Thường xuyên cập nhật 

tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, thí sinhtham gia kỳ thi. 
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8. UBND các phường Liên Bảo, Hội Hợp, Khai Quang 

Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án đảm bảo an toàn, an 

ninh trật tự; hỗ trợ các thí sinh trong các trường hợp thiên tai bão lũ xảy ra. Có 

phân công phân nhiệm rõ ràng cho lãnh đạo phường trực tiếp chỉ đạo, phối hợp. 

Phối hợp với TT Văn hóa - TT&TT chỉ đạo hệ thống loa truyền thanh cơ sở 

phát thanh tuyên truyền các nội dung về kỳ thi trên địa bàn. 

Chuẩn bị và triển khai các nội dung khác theo yêu cầu của UBND thành phố. 

9. Đề nghị Đảng ủy, Hệ thống MTTQ, các đoàn thể nhân dân các xã phường 

Quán triệt, chỉ đạo về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc thi, vai trò, trách 

nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác phối hợp.  

Tích cực tuyên truyền, tham gia tích cực vào các nhiệm vụ được giao, nhất 

là lực lượng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần chủ động có kế hoạch tình nguyện giúp 

đỡ các thí sinh dự thi và phối hợp tốt với các ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho 

kỳ thi. 

Trên đây là một số nội dung về công tác chuẩn bị  tổ chức  kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020 trên địa bàn thành phố; yêu cầu các phòng, bàn, ngành, đơn vị 

liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện để đảm bảo kỳ thi diễn ra 

thành công./. 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT, TT Thành ủy (B/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Lê Anh Tân 
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