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  KẾ HOẠCH 

Công tác của Ban Chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 
 

1. Căn cứ  xây dựng kế hoạch 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ 
GDĐT về việc ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp; 
Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ GDĐT về việc Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công 
nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-
BGDDT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 04/2018/TT- BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ 
GDĐT; 

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019  Sửa đổi, bổ sung 
một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng 
nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/ 01/ 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 
07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; 

Căn cứ Văn bản số 284  /TB-UBND, ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc 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 Trung học 
phổ thông quốc gia năm 2019; 

Căn cứ Công văn số 734/SGDĐT-KTKĐ ngày 04/4/2019 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Lạng Sơn về việc hướng dẫn đăng ký thi và Công tác chuẩn bị thi 
THPT Quốc gia năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND 
huyện Hữu Lũng về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện kỳ thi Trung học 
phổ thông quốc gia năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của Ban chỉ đạo thi 
cấp huyện về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thi cấp huyện 
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. 

2. Mục đích, yêu cầu 

- Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 theo đúng Quy chế 
thi và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, giáo viên, 
học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội; đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công 
khai, công bằng, kết quả kỳ thi đánh giá đúng chất lượng dạy học. 
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- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn 
thể trong việc triển khai, tổ chức kỳ thi; làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tạo 
điều kiện để các điểm thi làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ thí sinh trong những ngày thi. 

3. Kế hoạch thực hiện 
 

TT Nội dung Thời gian 

1 
Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định phân công 
nhiệm vụ các thành viên, Kế hoạch làm việc của Ban Chỉ 
đạo thi của huyện. 

Trước 
24/5/2019 

2 

Các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các đơn vị: Công 
an huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm y tế, Trung tâm 
Viễn thông Hữu Lũng, Bưu điện huyện, Điện lực Hữu Lũng, 
Huyện đoàn Thanh niên có văn bản chỉ đạo, phương án, kế 
hoạch đảm bảo điều kiện tổ chức thi. 

Trước 
28/5/2019 
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- Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi của các nhà 
trường. 

- Kiểm tra cơ  sở vật chất tại điểm thi 

 Trước ngày 
20/6/2019 
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- Trực thi THPT quốc gia 

- Kiểm tra công tác coi thi tại các điểm thi. 

- Báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình các buổi thi. 

24-27/6/2019 

5 Tổng kết công tác thi kỳ thi THPT quốc gia 8/2019 

 Trên đây là kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 
2019, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng, ban ngành liên quan, UBND 
các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận:                             
- Sở GD&ĐT; 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các thành viên BCĐ thi huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 
 
 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỞNG BAN 
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