SAO Y; UBND Thành phố Thái Bình; Thời gian ký: 04/07/2022 11:21:01 +07:00

UBND THANH PHO THAI BINH
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TOT NGHIP THPT
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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tur do - Hinh phñc
TP. Thai Bin/i, ngày3 tháng 6 näm 2022

/KH-BCD

KE HOACH
Phôi hçrp to chirc Ky thi tot nghip trung h9c phô thông nãm 2022
ti thành phô Thai Blnh
Can cü Chi thj s 05/CT-UBND ngày 22/6/2022 cUa Uy ban nhân dan tinh v
vic tang cung chi dio, phôi hcip to chirc KS' thi tot nghip trung hc phô thông và
tuyên sinh di hçc, giáo dic nghê nghip näm 2022 tinh Thai BInh; Quyêt djIIh sO
1 007/QD-UBND ngày 17/5/2022 cüa Uy ban nhân dan tinh Thai BInh ye vic thành
1p Ban Chi do K5' thi tot nghip trung h9c phô thông tinh Thai Binh näm 2022; Kê
hoch sO 86/KH-BCD ngày 09/6/2022 cüa Ban Chi do kS' thi tot nghip THPT 11am
2022 ye to chi:rc K5' thi tot nghip trung hçc phô thông nàm 2022 trên dja bàn tinh
TháiBInh;
Can cü Quyt dinh s 263 8/QD-UBND ngày 20/6/2022 v vic thành 1p Ban Chi
dto phôi hçip to chirc KS' thi tot nghip trung h9c phô thông nm 2022 ti thành phô;
Ban Chi dto phM hçp t chüc k5' thi t6t nghip trung h9c ph thông näm 2022 tii
thành phô Thai Bhih (sau day gi tat là Ban Chi do) xay dirng kê hoich ciii the nhu sau:
I. MUC DfCH, YEU CAU
1. Miic dich
- Lam tt cong tác tuyên truyn, chi do, kim tra, chuk bj dÀy dü co sO' vt
chat và diêu kin can thiêt cho hott dng cña các diem thi näm 2022 trên dja bàn thành
phO theo sir chi dto ciia UBND tinh.
- Trin khai thi,rc hin KS' thi tt nghip trung h9c ph thông nàm 2022 tti thành
ph Thai Blnh theo dung quy djnh.
2. Yêu câu
- Trin khai dÀy dü nhrng ni dung cci bàn v cách thüc t chüc KS' thi t&
nghip trung hc phô thông nãm 2022 cüa B Giáo d11c và Dào t.o thuc nhim vi
duqc phân cOng trong ke hoch cña UBND tinh.
- Phi hçip t chirc thrc hin ni dung K hoich dam báo an toàn, nghiêm tüc,
dung quy chê hin hành.
!!. NQI DUNG
1. Thông tin chung v k' thi
- Tng s6 thI sinh trong toàn tinh: 20.329 thi sinh; trong do thànhphé có: 2.490 thI
sinh; 03 dja dim thi: THPT Chuyen, THPT Lê QuS' Don, THPT Nguyen Dirc Cãnh.
2. Các dim thi
- Các dim thi dugc sp xp tii thành ph nhu sau:

1

TT
1
2

Dia dim thi
1.
2.
1.
THPT Lê Qu Don 2.
3.
THPT Nguyn
1.
Dirc Cânh
2.
THPTChuyên

Dim thi
Trtrô'ng THPT/Trung tam
THPT Chuyên Thai BInh
TT GDNN - GDTX thành phô
THPTLêQuDon
THPT Nguyn Cong Tr(r
TS TD dä TN TP + Ng. tinh
THPT Nguyn Düc Cãnh
GDTX TP (CDN Thai Binh)

SL thi
sinh
463
291
621
25
254
645
191

TS thI So
sinh P.thi
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33

900
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836
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- Ljch thi, tho'i gian lam bài thi và tho'i gian lam thu tic thi:
Ngày

Bui
SANG

06/7/2022
07/7/2022

08/7/2022

09/7/2022

CHIEU
SANG
CHIEU

SANG

CHIEU
SANG

Bài thi/Môn thi
ThOi
Gio'
GiO' bat dan
thành phn cfla bài gian lam phát d thi
lam bài
thi t hçp
bài
cho thI sinh
08 gio' 00: H9p can b lam cong tác coi thi tai Dim thi
14 gio' 00: Thi sinh dn phông thi, lam thu tiic dir thi, dinh chInh
sai sOt (nu cO) và nghe ph bin Quy ch thi, Ljch thi
Ngü van
120 phut
07 gi& 30
07 giô' 35
Toán
90 phüt
14 giô' 20
14 giO' 30
Vâtlf
50phüt
07g1?r30
07g1?r35
Bàithi
Hóahoc
50phiit
08gi&30
08giôr35
KHTN
SinhhQc
50phi'it
09gi0'30
09giô35
Lich si:r
50 phüt
07 giO' 30
07 giO' 35
Bài thi
Dja ii
50 phüt
08 giO 30
08 gi& 35
KHXH Giáo duc
50phüt
09gi0'30
09gi0'35
cong dan
Ngoingt
60phüt
14giô20
l4giO'30
D? phOng

3. Cong tác chun bj tru*c k3i thi
- Chi dao các phOng, ban, dan vj lien quan, Uy ban nhân dan các xã, phuo'ng
triên khai Kê hoach, chuân bj tot các diêu kin thirc hiên ki thi.
- Chi dto Doãn thanh niên, Uy ban nhân dan các xã, phuo'ng tang cung cong tác
vn dng các to chi'rc, cá nhân ho trçY, giiip do', tao mi diêu kin thu.n 1çi cho các thI
sinh trong qua trinh tham dir kS' thi dc bit là con em các gia dInh chInh sách, h nghèo.
III. TO CHC THIJ'C HIN
D gop phn phi hçip t chirc KS' thi tht nghip trung h9c ph thông näm
2022 dam bão an toàn, nghiêm tüc, chit hxgng, dat hiu qua cao. Ban Chi dao phi hçip
to chüc yêu câu các phOng, ban, ngành, dan vj tp trung lam tot nhU'ng cOng vic tr9ng
tam sau day:
1. Phông Giáo duc và Dào tio thành phô
Tham muu xây dimg Kê hoach phôi hçip to chuc KS' thi tot nghip trung h9c
phô thông nàm 2022 trên dja bàn thành phô, trinh UBNID thành phô ban hành Kê
hoach; là ca quan thuing trçrc truc khi triên khai th%rc hin; thuxng xuyên tong hqp,
don doe, theo dOi và báo cáo djnh k5' ye Ban To chüc phôi hçip tO chuc vic thirc hin
Kê hoach.
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Phi hçip v6i các dan vj lien quan bão diám các diu kin cn thi& ti các diem
thi theo chi dao cüa UBND tinh.
2. Cong an thành phô
Tang cu?mg iyc lugng, dam bão an toàn, an ninh trt tr ti thành ph, nht là các
dja bàn d1t dja diem thi, dam bão an toàn cho thI sinh và ngithi nhà thI sinh và can b coi
thi trong suôt thñ gian diên ra kS' thi theo phuang an chi dio cüa Cong an tinh phê duyt.
Tang cumg hrc lucmg cãnh sat giao thông tai các nit giao thông có khã näng ün
tàc dê giü gin trt tr an toàn giao thông, phân luông giao thông tti các tuyen du&ng thI
sinh di thi và tii các diadiêm có to chircthi trên dja bàn thành phô dc bit vào các
khoàng thai gian 6h00 den 7h00, 1 3h00 den 14h00 các ngày thi; dam bão thirc hin an
toàn giao thông và cong tác phông, chông djch.
3. Phông Y tê thành ph, Trung tâmy t thành phô
Tang cu&ng cong tác chi do kiêm tra dam bào phông chông djch Covid - 19, an
toàn v sinh thrc phâm, tuyt dôi không de xãy ra ng dc thirc phâm trong thii gian
diên ra k' thi.
Trung tam y tê thành phô phôi hçip, chuân bj các trang thiêt bj, dung djch sat khun,
khau trang d%r phông và ca so thuôc phü hçp dê thirc hin các bin pháp phông chông djch
bnh va dáp irng kjp thii các truOng hçip dau Om bt thithng cüa thI sinh trong các ngày thi
theo kê hoach chi dio chuyên mon cüa Sâ Y tê.
4. Phông Lao dng, Thtro'ng binh - Xã hi thành phô
Tham muu các giài pháp giüp dôr các thI sinh là con em gia dinh chInh sách, h
nghèo, có hoàn cành kho khän tham dir kS thi; dc bit không d thI sinh thuc thành
phô phãi bO thi vi diêu kin kinh té khó khän.
5. Phông Van hóa và Thông tin thành ph
Chü tn, chi dio Trung tam Van hóa — the thao dê tuyên truyên ye Ki thi, các
bin pháp phông chông djch bnh trong thi gian din ra Ki thi và hung dan v trI
treo bang ron theo sx chi dio cüa UBND tinh.
6. Phông Quãn 1 do thj thành phô
Tham muu chi do tang cumg các giài pháp dam báo trât t%r do thj, cái tao, si1a
chüa khàc phiic các hu hông cüa h thông dithng giao thông, chiêu sang dam bào giao
thông an toàn, thông suôt.
7. Di Thanh tra xây dirng và trt tirdô thj thành phô
Tang cu?ng cong tác kiêm tra, dOn dôc các dja phuang, xir l các vi phm ye
trtt tir do thj, dtc bit nai có dja diem thi trong thai diem din ra k' thi.
8. Dài Truyén thanh - Truyên hlnh thãnh phô
Tang cuing tuyên truyên day dü các quy djnh mâi cüa KS' thi tot nghip trung
h9c phô thông nàm 2022 tti tinh Thai BInh; v các bin pháp phông, chông djch Covid19; dam bào thông tin thông suôt trong k5' thi.
Xây dimg ké hoch tuyên truyn v K5' thi tot nghip trung h9c phô thông nàrn
2022 tren dia bàn thành ph Thai BInh. PMi hçip vi các dan vj chirc nang cung cap
kjp thai, day dü, chinh xác các quy djnh thông tin can thiêt lien quan den KS' thi.
9.Doàn Thanh niên Cong san H Chi Minh thành ph
Dê nghj phOi kêt hçp vói các dan vj có lien quan to chüc "tiêp süc müa thi"; di
ngQ tInh nguyen viên lam tot cOng tác tuyen tnuyên, hO tnçY thI sinh ben ngoài các diem thi.
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Chi dao Doàn thanh nien các xã, phu?ng lam t& cong tác giü gin an ninh trt tçr
tai cac diem tInh nguyen, dam bào an toàn tuyt di cho các thI sinh và ngithi nhà thI
sinh den dir thi trên dja bàn.
10. Cong ty Co phân Môi trtrô'ng Va Cong trInh do thj tinh Thai BInh
To chirc tuyên truyén trrc quan trên Cong din tü theo sr chi dao cUa UBND
tinh; tang cu?ng cong tác v siith môi trumg dam bào sang, xanh, sach, dçp trong thai
gian diên ra k thi theo Kê hotch.
11. Din lire thanh ph, côn ty Co phân kinh doanh ntrcrc sch Thai BInh
T5u tiên cung cap din, nuâc on djnh trong suôt thai gian diên ra k thi, bão dam
có dü din cho các hoat dng cüa kST thi.
12.Vän phông HDND và UBND thành phô
Phôi hap vói phông Giáo ditc và Dào tao don dôc các dan vj lien quan báo cáo
tInh hInh truó'c, trong va sau ki thi.
13.Uy ban nhân dan các phu'ô'ng, xa
Phôi hap viii các ban ngành, doàn the dáp i.'rng tOt các yêu câu th%rc hin K' thi.
To chüc tuyên truyên sâu rng tói can b dáng vien, nhn dan ye ni dung cUa kS' thi,
kê hoach phôi hap to chirc kSr thi cüa Ban Chi dao; ye các bin pháp phông, chông djch
Covid-19. ChU dng phân công, diêu dng nhân lirc phiic v11 kS' thi khi có yeu câu.
Tang cuong kiem tra các ca s kinh doanh, djch vli trên dja bàn, dam báo tuyt
dôi an toàn, tao diêu kin thun 1i cho thI sinh và ngixi nhà thI sinh trong suôt thii
gian diên ra k' thi trên dja bàn.
Dôi vâi các phu&ng, xà dtt dja diem thi nhu: K' Ba, Quang Trung, Dê Thám tang
cuing huy dng lirc luçmg phôi hap dam bão an ninh, tr.t tçr, an toàn thirc phâm, phông
chông djch Covid - 19... trên dja bàn. Tang cithng hrnng dan, kiêm tra các ca s kinh
doanh, djch vii và các ca sä cho thuê nghi tr9; vn dng các to chücxà hi ho trçY, tao
diu kin thun igi nhât cho thI sinh dir kr thi Tot nghip trung hc phô thông näm 2022.
Trên day l K hoach phi hap tt chirc KS' thi t& nghip trung hçc ph thông
nàm 2022 cüa Ban Chi dao KS' thi. Yêu câu các phông ban, ngành, dan vi và UBND
các phuàng, xà triên khai to chirc thirc hin. Trong qua trInh to chüc thçrc hin nêu có
khó khän vuàng mac báo cáo ye Ban Chi dao (qua phông Giáo dyc và Dào tgo thành
phô) dê kjp thii chi dao giài quyêt./.
Noi nhân:
- UBND tinh Thai Bmnh;
- Ban chi dao k' thi tinh Thai BInh;
- Thuô'ng trirc Thành üy;
- Thuông trirc HDND, UBND thành pho;
- Các phông, ban, nganh, don vj lien quan;
- UBND các phuOng, xã;
- Liru: VT, GD&DT

PHO CHU TICH UBND THANH PHO
Ha Thi Thu Phurong
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