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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp huyện,  

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THI CẤP HUYỆN,  

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo 

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và được sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào 

tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện 

Phong Thổ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện, kỳ thi tốt nghiệp trung  

học phổ thông năm 2022; Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp 

huyện, kỳ thi tốt nghiệp trung  học phổ thông năm 2022; 

Theo đề nghị của Trường THPT Phong Thổ - Đại diện các trường THPT, 

PTDTNT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Phân công nhiệm vụ các 

thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp huyện, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2022 (có phân công chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân 

công xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 12/6/2022 

để phục vụ kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có vần đề phát sinh, vướng mắc báo cáo kịp thời với Trưởng Ban 

chỉ đạo thi cấp huyện để có hướng giải quyết. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các thành viên BCĐ thi cấp huyện, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu; 

- TT Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vương Thế Mẫn 
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 

THI CẤP HUYỆN, KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-BCD ngày      /5/2022 của Ban Chỉ đạo thi cấp 

huyện, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022) 

 

I. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO: Đồng chí Vương Thế Mẫn – Chủ tịch 

UBND huyện. Số điện thoại liên hệ: 0964 656 767. 

- Chịu trách nhiệm chung về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022 trên địa bàn huyện Phong Thổ theo đúng quy định của quy chế về các vấn 

đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại huyện Phong Thổ. 

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022 trên địa bàn huyện và phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn trong công 

tác hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của các điểm thi. 

- Báo cáo Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và Thường trực Huyện ủy về tình hình 

tổ chức thi, việc thực hiện quy chế thi trên địa bàn huyện và đề xuất xử lý các tình 

huống xảy ra trong quá trình tổ chức thi. 

- Thực hiện những quyết định, chỉ đạo có liên quan của Ban Chỉ đạo thi cấp 

tỉnh. 

II. CÁC PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 

1. Đồng chí: Phạm Thành Vũ – Hiệu trưởng trường THPT Phong Thổ 

- Phó Thường trực Ban Chỉ đạo 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi 

tại địa phương. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về lĩnh vực chuyên 

môn, các điều kiện phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi. 

- Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình của Hội đồng thi trước, trong 

và sau kỳ thi với Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp huyện, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 

thi cấp tỉnh theo quy chế. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

2. Ban Giám hiệu các trường THPT trên địa bàn, trường PTDTNT 

huyện, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện – Phó ban chỉ đạo 

- Làm tốt công tác tuyên truyền về những điểm mới và điểm cần lưu ý của 

kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trong tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp 

THPT và tuyển sinh Cao đẳng, Đại học nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội về 

kỳ thi; phổ biến Quy chế, hướng dẫn thi của Bộ, Sở GD&ĐT cho cán bộ, giáo 

viên và toàn bộ thí sinh dự thi. 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi đảm bảo đầy đủ theo 

đúng quy chế thi. Phối hợp với cấp ủy chính quyền, lực lượng công an xã Mường 

So, thị trấn Phong Thổ, xã Dào San đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực thi. Bố 
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trí các địa điểm thuận lợi cho việc ăn, nghỉ của cán bộ coi thi tại các điểm thi và 

học sinh đến tham dự kỳ thi. Phối hợp với Trung tâm y tế kiểm tra công tác đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra nước sinh hoạt tại các địa điểm ăn uống, 

nơi nghỉ tập trung của thí sinh trong thời gian thi. 

- Rà soát, tổng hợp các thí sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính 

sách, học sinh khuyết tật đề nghị Hội khuyến học huyện hỗ trợ kinh phí cho các 

em đảm bảo không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, phương tiện 

đi lại. 

- Các đơn vị trường tổ chức tư vấn kỹ cho từng đối tượng học sinh lựa chọn 

môn thi, bài thi, đăng ký dự thi để tất cả các đối tượng đủ điều kiện dự thi đều 

được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

- Tiếp tục triển khai phương án, chủ động ứng phó với các diễn biến thời 

tiết tại Phong Thổ trong tháng 7. Thực hiện tốt công tác nuôi giữ học sinh, huy 

động những học sinh ở vùng hay xảy ra lũ quét, sạt sụt vào mùa mưa vào ở trong 

trường tổ chức nuôi giữ học sinh trước và trong kỳ thi để đảm bảo an toàn cho 

học sinh. 

- Thanh toán các chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi 

theo quy định hiện hành. Không thu tiền của phụ huynh, học sinh cho việc phục 

vụ kỳ thi. Khuyến khích sự đóng góp tự nguyện của các nhà hảo tâm, các doanh 

nghiệp hỗ trợ cho kỳ thi. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

3. Đồng chí: Tạ Phúc Rực – Phó trưởng Công an huyện  

- Chịu trách nhiệm chung về bảo đảm an ninh trật tự cho kỳ thi tại các điểm 

thi trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch, lên phương án tổ chức triển khai các 

biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, an 

toàn giao thông tuyệt đối trong các khâu của kỳ thi trước, trong và sau kỳ thi tại 

các điểm thi theo quy định của Quy chế. Phối hợp với các đơn vị trường tổ chức 

tập huấn cho cán bộ làm thi nghiệp vụ phát hiện các gian lận sử dụng thiết bị công 

nghệ cao trong tổ chức Kỳ thi. 

- Cử lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi đảm bảo đủ số lương, 

thành phần và các điều kiện về tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế; bảo vệ an 

toàn đề thi, bài thi tại các điểm thi. Ngăn chăn, xử lý kịp thời các tình huống, hành 

vi gây mất trật tự an toàn tại khu vực thi. 

- Cử lực lượng tham gia vận chuyển Bài thi từ các điểm thi trên địa bàn 

huyện về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo thi những vấn đề liên quan đến các nhiệm 

vụ được giao. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

III. CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 

1. Đồng chí: Phan Như Thắng – Phó Trưởng phòng GD&ĐT 
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- Chỉ đạo các trường chuẩn bị điểm thi dự phòng cho các điểm thi, cụ thể: 

Trường THCS Mường So (10 phòng thi, 01 phòng chờ, 01 phòng dự phòng, 01 

phòng dành cho thí sinh F0, 01 phòng làm việc, 01 phòng để đề thi và bài thi, 01 

phòng Y tế, 01 phòng Công an), Tiểu học Mường So (05 phòng thi, 01 phòng chờ, 

01 phòng dự phòng, 01 phòng dành cho thí sinh F0, 01 phòng làm việc, 01 phòng 

Y tế, 01 phòng Công an), THCS Thị trấn (05 phòng thi, 01 phòng chờ, 01 phòng 

dự phòng, 01 phòng dành cho thí sinh F0, 01 phòng làm việc, 01 phòng để đề thi 

và bài thi, 01 phòng Y tế, 01 phòng Công an), THCS Dào San (06 phòng thi, 01 

phòng chờ, 01 phòng dự phòng, 01 phòng dành cho thí sinh F0, 01 phòng làm việc, 

01 phòng để đề thi và bài thi, 01 phòng Y tế, 01 phòng Công an). 

- Tổng hợp danh sách các học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia 

đình chính sách, học sinh khuyết tật tham mưu cho Hôi khuyến học huyện hỗ trợ 

kinh phí cho các em học sinh. 

- Tạo điều kiện về thời gian cho giáo viên tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022 để ôn tập, bổ sung kiến thức, sẵn sàng tâm thế bươc vào kỳ thi đạt kết 

quả cao. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

2. Đồng chí: Nguyễn Thành Lê - PGĐ Trung tâm Y tế huyện 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo trong công tác xây dựng kế 

hoạch, phương án bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ coi thi các điểm thi, thí 

sinh dự thi; chuẩn bị các loại vật tư y tế thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp 

ứng kịp thời các yêu cầu khám, chữa bệnh; có phương án để phòng, chống dịch 

Covid – 19 và các loại dịch bệnh khác, hỗ trợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

theo chỉ đạo của Bộ y tế, Sở y tế. 

- Phối hợp thành lập đoàn kiểm tra tổ chức test, kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm các khu vực tập trung ăn uống của cán bộ coi thi, thí sinh dự thi tại các 

điểm thi, test kiểm tra mức độ an toàn nguồn nước sinh hoạt tại Trường THPT 

Phong Thổ (Điểm trường Mường So), THPT Dào San, trường PTDTNT huyện 

trước ngày 04/7/2022. 

- Mỗi địa điểm thi cử 02 đến 03 cán bộ y tế (01 bác sĩ, 01 hoặc 02 y sĩ), 

cùng dụng cụ, thuốc chữa bệnh phục vụ tại  mỗi điểm thi, thường trực 01 xe cứu 

thương để chăm sóc sức khỏe, vận chuyển thí sinh, giám thị khi cần thiết, đồng 

thời chỉ đạo lực lượng tại TTYT, Phòng khám đa khoa khu vực: Mường So, Dào 

San, trạm y tế thị trấn Phong Thổ và vùng lân cận chuẩn bị đầy đủ nhân lực, 

phương tiện, thuốc men sẵn sàng ứng phó khi được yêu cầu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

3. Đồng chí: Trần Xuân Huấn - GĐ Điện lực Phong Thổ 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo trong công tác đảm bảo nguồn 

điện (kể cả nguồn điện dự phòng) phục vụ trong toàn bộ thời gian diễn ra kỳ thi. 

- Phối hợp khảo sát, kiểm tra hệ thống điện tại Trường THPT Phong Thổ (điểm 

trường Mường So), THPT Dào San, Trường PTDTNT huyện, các điểm thi dự phòng 



5 
 

(trường THCS thị trấn, Tiểu học Mường So, THCS Mường So, THCS Dào San). Bố 

trí máy phát điện để có phương án phát điện ưu tiên, dự phòng cho khu vực thi, xử 

lý, khắc phục tình trạng mất điện hoặc vướng mắc khác. 

- Bố trí mỗi địa điểm thi cử 02 cán bộ trực thường xuyên tại khu vực thi. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

4. Đồng chí Đèo Văn Dương – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin; 

Đinh Ngọc Cường – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông 

- Chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền, đưa tin về mục đích ý nghĩa, 

những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thông báo về thời gian, 

địa điểm thi và các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tổ chức đưa tin 

các diễn biến trong kỳ thi. Phối hợp với các Nhà mạng Viettel, VNPT đảm bảo an 

toàn thông tin liên lạc. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

5. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Dào 

San 

- Chỉ đạo lực lượng phối hợp với Công an xã Dào San đảm bảo an toàn, an 

ninh cho điểm thi Trường THPT Dào San. 

- Hỗ trợ, giúp đỡ các thi sinh, cán bộ coi thi điểm thi Trường THPT Dào 

San di chuyển, đi lại tới điểm thi trong trường hợp thời tiết không thuận lợi hoặc 

có thiên tai xảy ra.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

6. Đồng chí: Vân Thị Hoa - Phó Trưởng phòng TC-KH huyện 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn huy động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ kinh 

phí cho các điểm thi. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

7. Đồng chí Sùng Ngọc Thủy - Phó Trưởng phòng KT-HT huyện 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các tuyến đường, cầu 

cống, sữa chữa kịp thời đảm bảo giao thông, thông suốt không làm ảnh hưởng đến 

việc đi lại của các tổ kiểm tra thi, bộ phận chuyển, giao đề thi, bài thi, cán bộ làm 

thi và thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và các chủ đầu tư triển khai thực hiện 

có hiệu quả Phương án về đảm bảo an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ, 

phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

8. Đồng chí: Trần Việt Hoàng Giang - P. Chánh văn phòng HĐND - 

UBND huyện 

- Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của 

các thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành liên quan, phục vụ kỳ thi đảm bảo được 

an toàn, nghiêm túc. 
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- Bố trí xe phục vụ công tác thi: Vận chuyển, giao bài thi từ các điểm thi 

đến Sở Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định. 

- Bố trí, sắp xếp chỗ nghỉ cho cán bộ coi thi điểm thi trường PTDTNT 

Phong Thổ tại Nhà khách UBND huyện trong thời gian làm việc của Hội đồng 

thi. Tham mưu bố trí đón tiếp cán bộ coi thi tại các điểm tối ngày 06/7/2022 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

9. Đồng chí: Thùng Thị Tâm – Phó Bí thư Huyện đoàn Phong Thổ 

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đoàn thành niên cơ sở tiếp tục triển khai, thực 

hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại các điểm thi để hỗ trợ cho thí sinh dự thi 

tại các điểm thi. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

10. Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn – Thành viên 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân tại địa phương 

về kế hoạch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Vận động cha mẹ học 

sinh đưa học sinh đến điểm thi đảm bảo an toàn, đúng thời gian. Thực hiện nghiêm 

túc, nhanh chóng việc xác nhận đối thượng thí sinh cư trú tại các vùng được hưởng 

chế độ ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo quy định. 

- Huy động các nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích sự đóng góp tự nguyện 

của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ cho kỳ thi. Quan tâm, giúp đỡ những 

học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, 

học sinh cư trú tại các khu vực có khả  năng xảy ra thiên tai tham dự kỳ thi, không 

để xảy ra tình trạng học sinh bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, phương tiện đi lại. 

- Tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ, công chức tham dự kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 để ôn tập, bổ sung kiến thức, sẵn sàng tâm thế bươc vào kỳ thi 

đạt kết quả cao. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

* Riêng Chủ tịch UBND xã Mường So, xã Dào San, Thị trấn Phong Thổ: 

Tạo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi diễn ra trên địa bàn; phối hợp với lãnh đạo các 

trường tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, nơi ăn, nghỉ cho cán bộ coi thi, 

thí sinh tham dự kỳ thi. Chỉ đạo lực lượng công an xã, dân quân tự vệ phối hợp 

với lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự cho khu vực tổ chức kỳ thi, xử lý 

kịp thời, triệt để các tình huống mất trật tự, an toàn xảy ra ở khu vực thi. Chỉ đạo 

công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị khu vực cầu Mường So, 

khu vực đầu bản Văn hóa Vàng Pheo, khu vực trung tâm xã Dào San, chợ Dào 

San, cổng trường PTDTNT Phong Thổ. 
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