
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-VP 

V/v phối hợp tổ chức kỳ thi 

tuyển sinh trung học phổ thông 

năm học 2022 - 2023 

Hữu Lũng, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các trường THPT: Hữu Lũng, Vân Nham, Tân Thành; 

- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Trung tâm Viễn thông, Bưu điện, Điện lực Hữu Lũng; 

- Trường PTDTNT THCS huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học 

phổ thông; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 

2022-2023; Công văn số 1180/SGDĐT-GDTrH, ngày 29/4/2022 của Sở 

GD&ĐT Lạng Sơn về việc hướng dẫn tuyển sinh cấp trung học cơ sở, trung học 

phổ thông năm học 2022-2023.  

Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 diễn ra trong 

ngày 07, 08/6/2022: 

* Môn thi, nội dung thi: 

- Thi viết 03 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. 

- Hệ số điểm môn thi: Môn Ngữ văn, Toán tính hệ số 2, môn Tiếng Anh 

tính hệ số 1. 

- Nội dung thi: Trong phạm vi chương trình trung học cơ sở, chủ yếu là 

chương trình lớp 9. 

- Đề thi theo hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp tự luận và 

trắc nghiệm. 

* Lịch thi: 

Ngày thi 
Thời 

gian 
Môn thi 

Thời gian 

làm bài 

Giờ mở 

bì đề thi tại 

phòng thi 

Giờ bắt đầu 

làm bài 
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06/6/2022 15h00 Thí sinh có mặt tại phòng thi để tổ chức khai mạc kỳ thi 

07/6/2022 
Sáng Ngữ văn 120 phút 7h55 phút 8h00 phút 

Chiều Tiếng Anh 60 phút 14h25 phút 14h30 phút 

08/6/2022 Sáng Toán 120 phút 7h55 phút 8h00 phút 

  * Chỉ tiêu tuyển sinh: 

- Trường THPT Hữu Lũng tuyển mới 660 học sinh/15 lớp. 

 - Trường THPT Vân Nham tuyển mới 320 học sinh/08 lớp. 

- Trường THPT Tân Thành tuyển mới 240 học sinh/06 lớp. 

- Trường PT DTNT THCS Hữu Lũng (dự kiến chuyển đổi thành trường 

nội trú liên cấp năm học 2022 – 2023) tuyển mới 30 học sinh/01 lớp. 

 Nhằm tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022 – 

2023, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, UBND xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị 

đóng trên địa bàn huyện Hữu Lũng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Các trường THPT Hữu Lũng, THPT Vân Nham, THPT Tân 

Thành 

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về thi tuyển sinh, xét tuyển sinh tại Kế 

hoạch số 104/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 

1180/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

- Phối hợp tốt với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các trường trung 

học cơ sở trong vùng tuyển sinh trong việc cập nhật và rà soát dữ liệu thí sinh dự 

thi. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, chủ động tham mưu cho 

UBND huyện về các hoạt động của kỳ thi tuyển sinh năm học 2022 – 2023. 

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Chỉ đạo các trường trung học cơ sở thuộc huyện thu hồ sơ, kiểm tra, cập 

nhật dữ liệu vào hệ thống thi tuyển sinh online chính xác, đúng tiến độ. 

- Ngoài việc thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn về thi tuyển, xét tuyển 

còn tạo điều kiện cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn làm tốt công 

tác thi tuyển, xét tuyển; chọn cử những cán bộ, giáo viên có năng lực, trách 

nhiệm tham gia coi thi, phục vụ và sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật 

chất cho kỳ thi nếu các trường trung học phổ thông đề nghị hỗ trợ. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

 Có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy định về 

kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 của tỉnh Lạng Sơn. 

4. Trung tâm Viễn thông Hữu Lũng, Bưu điện huyện, Điện lực Hữu 

Lũng 
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Đảm bảo thông tin, liên lạc thông suốt trong quá trình tổ chức thi. Ngành 

điện đảm bảo cung ứng điện phục vụ các khâu của kỳ thi về nhập dữ liệu, coi 

thi. 

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện 

Chỉ đạo các cơ sở y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, 

trong đó có giáo viên, học sinh và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi. Tăng 

cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát việc 

chấp hành và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, không để 

xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thức ăn ảnh hưởng đến sức khoẻ thí sinh và những 

thành viên tổ chức kỳ thi.  

Trung tâm Y tế huyện cử cán bộ, chuẩn bị trang thiết bị, cơ số thuốc phục 

vụ các hội đồng coi thi theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Hữu Lũng, Trung học phổ thông Vân Nham và Trung học phổ thông Tân 

Thành. 

6. Công an huyện 

Chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng bảo vệ các khâu của kỳ 

thi; cử 02 cán bộ công an (không có con, em ruột tham dự kỳ thi đợt này) tham 

gia tại mỗi Hội đồng thi; bảo vệ việc vận chuyển đề thi từ Thành phố Lạng Sơn 

về các trường trung học phổ thông trên địa bàn; đồng thời vận chuyển bài thi về 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. Có biện pháp xử lý, phòng ngừa các 

hành vi vi phạm ở khu vực thi, đặc biệt ở những địa bàn có thể nảy sinh phức 

tạp; phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực. Đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông trên địa bàn trong những ngày thi. 

Chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ đã được phân công ngày 06/6/2022 có 

mặt và dự họp tại các hội đồng coi thi để thống nhất triển khai các nhiệm 

vụ trong kỳ thi (Giờ họp Chủ tịch Hội đồng coi thi sẽ thông báo sau).  

Chỉ đạo công an các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật 

tự địa điểm tổ chức thi. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

          Có kế hoạch kiểm tra, khắc phục các đoạn đường sạt lở, đảm bảo giao 

thông thông suốt; hướng dẫn các xã có phương án ứng phó trong trường hợp 

thời tiết có diễn biến xấu như mưa bão gây lở đường, nước lớn chia cắt các 

tuyến đường, tạo điều kiện cho học sinh đi thi và cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ 

thi. 

8. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

Phối hợp cùng với các đơn vị, cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tạo 

điều kiện để các trường trên địa bàn thực hiện kế hoạch, phương án tổ chức kỳ 

thi. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin 

liên lạc, kinh phí, cơ sở vật chất, điện, nước, y tế, vệ sinh môi trường, an toàn vệ 

sinh thực phẩm. Có phương án ứng phó với các hiện tượng bất thường của thời 
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tiết, cung cấp điện, nước, tạo điều kiện nơi ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên và học 

sinh ...đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.  

Tuyên truyền vận động Nhân dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh học sinh 

nhận thức đúng về kỳ thi, đồng tình và tích cực ủng hộ, tạo điều kiện về đi lại, 

ăn, nghỉ, nơi ở trọ cho thí sinh trong những ngày thi. 

        9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện 

Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tạo điều kiện, phối 

hợp với các nhà trường tổ chức tốt kỳ thi. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo 

chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm túc những nội dung trên; đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực góp 

phần cùng ngành giáo dục và đào tạo và UBND huyện tổ chức thành công kỳ thi 

tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022 – 2023./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GD&ĐT Lạng Sơn; 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- C, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc phong 
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