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THÔNG BÁO
Kct luận của Chủ tịch ủ y ban nhân dân thành phố
Lê Quang Mạnh tụi cuộc họp về công tác chuấn bị Kỳ thi tốt nghiệp
trung học phô thông năm 2020

Ngày 29 tháníi 6 năm 2020, tại Văn phòng Uy ban nhân dân thành phò,
Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phố Lê Quang Mạnh chú trì cuộc họp về công tác
chuân bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phô thông năm 2020.
Thành phân tham dự cuộc họp gôm có:
- Phó Chu tịch Uy ban nhàn dân thành phố Võ Thị Hỏng Anh:
- Ban Giám đôc Sở Giáo dục và Đào tạo, lành đạo các phòng: Tô chức Cán
bộ, Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiêu học, Giáo dục thường xuyên. Kháo thí và
Kiềm định chất lượng giáo dục thuộc Sớ Giáo dục và Đào tạo;
- Đại diện lãnh đạo Sơ, cơ quan, đơn vị: Thành Đoàn cần Thơ, Nội vụ,
Giao thôn^ vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tê, Tài chính. Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra thành phố, Công an thành phô, Bộ Chi huy
Quân sự thành phổ, Công ty Điện lực cằn Thơ, Bưu điện thành phố cần Thơ, Văn
phòng Uy ban nhân dân thành phô, Báo Cán Thơ, Đài Phát thanh và Truyên hình
thành phố cần Thơ.
Sau khi nghe Lành đạo Sơ Giáo dục và Đào tạo trinh bày báo cáo về việc
chuân bị tô chức thi tỏl nghiệp trung học phô thông; đại diện lành đạo các sở, cơ
quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiên và ý kiến phát biêu cua Phó Chu tịch Uy
ban nhân dân thành phố Võ Thị Hồng Anh, Chu tịch Uy ban nhân dân thành phố
Lê Ọuang Mạnh kết luận như sau:
Việc tò chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phò thông năm 2020 cỏ nhiều nội
dung mới so với các năm trước, ngành Giáo dục và Đào tạo chu động phối hợp
chặt chè với các cơ quan có liên quan tò chức tòl KỲ thi tốt nghiệp trung học phô
thông năm 2020 trên địa bàn thành phô (Kỳ thi) và đảm bảo theo đúns quy định.
I. về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp trung học phò thông năm
2020 cấp thành phò (gọi tất là Ban Chi đạo)
a) Thực hiện Thông lư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020
cũa Bộ trương Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phô
thông; nàm nay, Giám đốc Sơ Giáo dục và Đào tạo không tham cia Ban Chi đạo
(do có con tham dự Kỳ thi) nên 03 Phó Giám đốc Sơ Giáo dục và Đào tạo tham
gia Ban Chỉ đạo.

b) Năm 2020 là năm đầu tiên vai trò, trách nhiệm cua Thanh tra thành phô
irong Kỳ thi cao hơn so với các nám trước, cần chu động tô chức giám sát chặt
chẽ; đồng thời, thực hiện Chi thị số 26/CT-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 cua
Thu tirớne Chính phu về tăng cường chi đạo Kỳ thi tối nghiệp trung học phò thông
và tuyền sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020; thống nhai cơ cấu Phó
Chánh Thanh tra thành phố làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
c) Thống nhất không cơ cấu Đang uy Khối Cơ quan Dân chính Đảng tham
gia Ban Chi đạo thi, do thời điêm hiện nay các tô chức Đarm đang chuân bị cho
Đại hội Đang các câp.
d) Thống nhất cơ cấu thành phần Phó Giám đốc Sờ Tài chính vả Phó Giám
đốc Sơ Y tế là Phó Trường Ban Chi đạo thi.
2. Đê việc tò chức Kỳ thi trung học phô thông năm 2020 đảm bao an toàn
và đúns Ọuy chế, ^iao các sờ, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện lốt các nội
dung sau:
a) Giao Sớ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chung về K.ỳ thi, chịu
trách nhiệm loàn diện về công tác chuẩn bị, xây dựng các bước, các khâu tô chức
Kỳ thi: thành lập Hội đông thi, các ban của Hội đồng thi, Điêm thi,...) dam bao
đúng Quy chê thi; đòng thời, phối hợp chặt chè với các cơ quan có liên quan tron2,
quá trình chuân bị và tổ chức Kỳ thi đảm bao nghiêm túc và đúng Quy chẽ; tiẽp
tục bám sát hướng dần cua Trung ương đê tô chức tôl KỲ thi, đám báo theo quv
định.
b) Giao Thanh tra thành phô thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiêm tra theo
đủns Quy chế và hướng dẫn, chi đạo cua Thanh tra Chính phủ, hướng dẫn cua Bộ
Giáo dục và Đào tạo của Ban Chi đạo trong việc tô chức thanh tra, kiểm tra. đảm
bao không đê xay ra sai sót trong Kỳ thi; đặc biệt, lưu ý bám sát hướng dẫn cua Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phu đê hoàn thành tôt nhiệm vụ.
c) Giao Sơ Thông tin và Truyên thòng chi đạo các cơ quan báo chí truyên
thông kịp ihời dầy đu, chính xác các thòng tin về Kỳ thi và công tác tuyên sinh.
d) Giao Bưu điện thành phô Cân Thơ, các doanh nghiệp viền thông chuân bị
tốt cơ sơ hạ tầng, điêu kiện cân thiết đẻ việc tô chức Kỳ thi đảm bao kịp thời, an
ninh, an toàn theo quy định.
đ) Giao Công an thành phô tăng cường chi đạo bộ phận nghiệp vụ Công an
quận, huyện triên khai các biện pháp đảm bao an toàn cho Kỳ thi, đặc biệt là các
phương án liên quan báo mật đề thi, công tác coi thi, chấm thi.
e) Giao Sớ Giao thôns; vận tải triên khai các biện pháp đảm bao an toàn giao
thông, không đê xảy ra ách tăc giao thông ảnh hường đên việc tô chức Kỳ thi;
đông thời, phôi hợp với Sơ Giáo dục và Đào tạo đê thực hiện công lác vận chuyên
đề thi. bài thi đảm bao thuận tiện, an toàn.
£) Giao Sơ Y tế xây dựng kê hoạch, phương án phòng, chông dịch bệnh, có
các biện pháp đảm bao an toàn vệ sinh thực phàm trong thời oian tò chức Kỷ thi.
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h) Giao Uy ban nhân dân quặn, huyện thực hiện các nội dung sau:
- Chuấn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị
cằn thiết đề tô chức tốt Kỳ thi tại địa phương iheo quy định, đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phâm, an ninh trật tự trong thời gian tô chức Kỳ thi.
- Đảm bảo tô chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở địa phương,
đảm bảo quy định về an ninh trật tự, an toàn cho Kỳ thi; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận
lợi vê đi, lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và gia đinh của thí sinh, giáo viên coi thi ơ xa
đên tại tât cá các Điêm thi; tăng cường vận động các tô chức, cá nhân hồ trợ thí
sinh là con em dân tộc thiêu số, gia đinh chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo,
đảm bảo điêu kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự Kỳ thi; không đê thí sinh nào
phái bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại theo đúng Chi thị sổ
26/CT-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thù tướng Chính phủ.
i) Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan: cần phối hợp chặt chè trong việc
tô chức Kỳ thi tại địa phương, đảm báo hoàn thành tôt nhiệm vụ theo quv định.
3. Nhừng nội dung cần lưu ý thực hiện:
a) Năm 2020, thành phổ dự kiến có 24 Điểm thi, lực lượng tham gia coi thi
chu yêu là giáo viên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, ngoài công tác coi thi,
nhừng nội dung công tác nào cần sự hỗ trợ, phối hợp với các sở, ngành có liên
quan thì Sở Giáo dục và Đào tạo chú động lập kế hoạch, có thône tin trao đổi
thông qua cơ chế làm việc của Ban Chi đạo thi cấp thành phố đế có sự thống nhất
với các sở, ngành có liên quan trong quá trình triền khai thực hiện.
b) Việc tô chức Kỳ thi này là quá trình có sự tham gia của rất nhiều người,
nhiêu đơn vị, ngoài việc thực hiện với tinh thần tự giác, nghiêm túc của lực lượng
tham gia công tác thi, mồi người cần thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được
phân công; nếu không có sự đối soát, kiểm tra và sự phối họp giữa các cá nhân,
đơn vị, không có sự tham gia cua nhiều cơ quan, đơn vị trong quá trình tồ chức Kỳ
thi thì rủi ro rất dề xáy ra và rủi ro rất dề tăng lên. Đề nghị Ban Chỉ đạo trong quá
trình xây dựng phương án chi đạo thì ngoài việc thực hiện công tác thanh tra, kiếm
tra cân có sự tham gia cùa các sờ, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân quận,
huyện đê bộ máy thực hiện tốt nhất, tránh sai phạm có thể xáy ra, đảin bao tồ chức
Kỳ thi thực hiện đúng Quy chế.
c) Giao Sớ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương thực hiện tốt công tác
tuyên truyền nhàm đảm báo thí sinh và gia đinh thí sinh có thông tin đầy đủ, chính
xác vê Kỳ thi, giảm tôi đa những khó khăn cho thí sinh khi tham gia KỲ thi; tô
chức triên khai thực hiện công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả lực lượng tham
gia tô chức Kỳ thi, đảm bao công tác tổ chức Kỳ thi được thực hiện theo đúng Quy
chế thi.
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Văn phòng Uy ban nhân dân thành phố thòng báo kết luận cua Chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố Lê Ọuang Mạnh đến các cơ quan, đơn vị có liên quan
tò chức thực hiện./.
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