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Kính gửi:    

- Các trường Trung học phổ thông Hữu Lũng, Vân 

Nham, Tân Thành; Cao đẳng Công nghệ và Nông 

lâm Đông Bắc; Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 

tỉnh Lạng Sơn; 

 - Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội huyện; 

 - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông 

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

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Công văn số 1523/SGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Lạng Sơn về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2022; 

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

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

1. Thống nhất về nhận thức 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với 

thí sinh và có tác động lớn trong xã hội. Đây là cơ sở để xét công nhận tốt nghiệp 

trung học phổ thông cho học sinh, xét tuyển sinh đại học, đánh giá chất lượng dạy 

học của các nhà trường và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Kỳ 

thi diễn ra trong thời điểm mùa mưa bão và dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm 

soát tốt. Để Kỳ thi diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất 

lượng, đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức 

năng nhiệm vụ tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục có bậc học Trung học 

phổ thông trên địa bàn huyện (Trường Trung học phổ thông Hữu Lũng là đơn vị 

Thường trực của Ban Chỉ đạo huyện) trong công tác chuẩn bị, tạo mọi điều kiện 

tốt nhất để tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng Quy chế thi của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, giảm tốn kém về thời gian, chi phí của xã hội, đảm bảo 

quyền lợi, nghĩa vụ, nguyện vọng chính đáng của người học. 
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2. Về cụm thi, môn thi và hình thức thi 

2.1. Về cụm thi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn được tổ chức 01 cụm thi, trong đó có 21 

điểm thi. Riêng huyện Hữu Lũng có 03 điểm thi: Trung học phổ thông Hữu Lũng, 

Trung học phổ thông Vân Nham và Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 tỉnh Lạng 

Sơn. 

2.2. Bài thi và hình thức thi  

2.2.1. Bài thi 

- Tổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại 

ngữ; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa 

học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch 

sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông 

cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí 

sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. 

- Để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông: Thí sinh đã học xong 

chương trình trung học phổ thông năm 2022; thí sinh đã học xong chương trình 

trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi 

nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước thì phải dự thi 04 

(bốn) bài thi, gồm 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 (một) 

bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; Thí sinh giáo dục thường xuyên đã học xong 

chương trình trung học phổ thông trong năm tổ chức kỳ thi hoặc đã học xong 

chương trình trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước phải 

dự thi 03 (ba) bài thi, gồm 02 (hai) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 (một) 

bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký 

dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. 

- Thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; thí sinh đã có Bằng tốt 

nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh được đăng 

ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi 

tổ hợp. 

2.2.2. Hình thức thi 

  - Các bài thi Toán, Ngoại ngữ , Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội thi 

theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là thi trắc nghiệm). 

- Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận. 

2.3. Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi 

                  (gửi kèm Công văn này) 

3. Các trường Trung học phổ thông Hữu Lũng, Vân Nham, Tân Thành; 

Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc; Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng 

Sơn  

- Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông và tổ chức tốt công tác 
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ôn tập cho học sinh lớp 12.  

- Tổ chức học tập qui chế thi, tập huấn qui trình tổ chức thi cho toàn thể cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; chọn cử cán bộ, giáo viên có đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn tham gia Ban Coi thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo; thành 

lập Tổ Hồ sơ dữ liệu thực hiện quản lý, chuẩn hoá hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi, 

đảm bảo tất cả các đối tượng đủ điều kiện dự thi đều được tham dự kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và mọi thông tin cá nhân đều chuẩn xác 

tuyệt đối. 

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh để tuyên truyền về Quy chế thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông, lưu ý tuyên truyền về những điểm mới của kỳ thi so với 

những năm trước. Thảo luận, thống nhất với phụ huynh học sinh về việc hỗ trợ cho 

các điểm thi, việc đi lại, ăn nghỉ của học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. 

- Mỗi đơn vị trường, trung tâm phải xây dựng phương án tổ chức thi, phối 

hợp với phụ huynh học sinh bố trí phương tiện đi lại, nơi ăn, nghỉ và quản lý thí 

sinh tại điểm thi; các trường thành lập Tổ hỗ trợ học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2022 tại các điểm thi, thành lập Tổ phòng chống Covid-

19, xây dựng Phương án phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho công 

tác tổ chức kỳ thi; thống kê, xác nhận kịp thời các trường hợp cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, thí sinh của đơn vị tham gia Kỳ thi thuộc đối tượng là ca bệnh nghi 

nhiễm Covid-19 và đối tượng là ca bệnh xác định F0. Bố trí ít nhất 02 phòng thi dự 

phòng/01 điểm thi.  

- Lập danh sách những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động các tổ 

chức, đơn vị, cá nhân và các thầy cô giáo giúp đỡ các em về vật chất, tinh thần 

tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 . 

- Chủ động liên hệ với những cơ quan, đơn vị gần điểm thi có điều kiện về 

chỗ nghỉ, chỗ ăn cho học sinh, giúp các em trong những ngày diễn ra kỳ thi. 

- Đề nghị lãnh đạo những đơn vị đặt điểm thi: 

+ Chủ trì, phối hợp với các trường có học sinh tham dự kỳ thi quản lý thí 

sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác an ninh trật tự; về hồ sơ, 

dữ liệu thi; tham mưu các văn bản trình UBND huyện chỉ đạo đảm bảo cho kỳ thi 

diễn ra nghiêm túc đúng quy chế, an toàn và tiết kiệm. Tham mưu cho UBND 

huyện về nội dung tổ chức các cuộc họp của Ban chỉ đạo kỳ thi cấp huyện. 

+ Bố trí, tạo điều kiện, liên hệ giúp chỗ nghỉ, chỗ ăn, phương tiện đi lại từ 

nơi nghỉ đến điểm thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi. 

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

Chỉ đạo kỳ thi cấp huyện về các hoạt động của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2022. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông  

Có trách nhiệm tổ chức thông tin rộng rãi về kỳ thi; tuyên truyền quán triệt 

đầy đủ các quy định mới về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của xã hội 

trong việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. 

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

Lũng 

Bưu điện Hữu Lũng và Trung tâm viễn thông Hữu Lũng đảm bảo thông tin, 

liên lạc thông suốt trong quá trình tổ chức thi; đảm bảo đường truyền Internet phục 

vụ các khâu nhập, nhận và gửi dữ liệu thi; nhận và chuyển các văn bản chỉ đạo thi 

đảm bảo mật và kịp thời. 

Điện lực Hữu Lũng thực hiện rà soát, kiểm tra, đảm bảo cung ứng điện phục 

vụ các khâu của kỳ thi: Nhập dữ liệu, coi thi. 

6. 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 mùa hè, 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. Làm tốt công tác khử khuẩn, khử trùng tại khu vực tổ chức thi 

trước Kỳ thi. Cử bác sỹ tham gia phục vụ tại các điểm thi theo đề nghị của lãnh 

đạo nơi đặt điểm thi. Chuẩn bị lực lượng cán bộ, trang thiết bị, cơ số thuộc để thực 

hiện sơ cấp cứu kịp thời trong trường hợp cần thiết.  

Chủ động phối hợp xây dựng, triển khai các phương án phòng chống dịch 

Covid-19 theo các cấp độ để đảm bảo an toàn cho công tác tổ chức kỳ thi trên địa 

bàn huyện. Phối hợp với các đơn vị xác nhận kịp thời các trường hợp cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, thí sinh tham gia Kỳ thi thuộc đối tượng nghi mắc hoặc xác định 

nhiễm Covid-19 để có biện pháp giải quyết phù hợp.  

Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí phương tiện vận chuyển bài thi từ 

các điểm thi về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

7. Công an huyện 

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

thi; bảo vệ việc vận chuyển bài thi về Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn. Có biện 

pháp xử lý, phòng ngừa các hành vi vi phạm ở khu vực tổ chức 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. Xây dựng phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn 

trong những ngày thi từ ngày 05/7/2022 đến hết ngày 09/7/2022 tại các tuyến 

đường chính từ các xã đến nơi đặt điểm thi. 

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

an toàn cho kỳ thi. 

Chỉ đạo lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ đã được phân công ngày 06/7/2022 

có mặt và dự họp tại điểm thi để thống nhất triển khai các nhiệm vụ trong kỳ thi 

(giờ họp cụ thể sẽ thông báo sau).  
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8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

      Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ kỳ thi; hướng dẫn việc 

lập kế hoạch và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. 

9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

      Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khắc phục, 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. 

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chỉ đạo các trường thuộc Phòng quản lý chuẩn bị cơ sở vật chất, cử cán bộ, 

giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng thi khi được đề nghị. 

11. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

Phối hợp 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 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. 

12. 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. Huyện đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch 

tổ chức tốt các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”.  

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban ngành thuộc huyện, Uỷ ban 

nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc những 

yêu cầu trên; đề nghị các đoàn thể tích cực góp phần cùng ngành Giáo dục và Đào 

tạo và UBND huyện tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022./.  

      
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh; 

- Sở GD&ĐT Lạng Sơn; 

- Thường trực Huyện ủy,  

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc phong 
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                                 LỊCH THI, THỜI GIAN LÀM BÀI THI 

VÀ LÀM THỦ TỤC DỰ THI 

(Kèm theo Công văn số 785/UBND-VP ngày 27/5/2022 của UBND huyện) 

  

 Ngày Buổi 
Bài thi/Môn thi thành 

phần của bài thi tổ hợp 

Thời gian 

làm bài 

Giờ phát đề 

thi cho thí 

sinh 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

06/7/2022 

SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi 

CHIỀU 
14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai 

sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi 

07/7/2022 
SÁNG Ngữ văn  120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

CHIỀU Toán  90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

08/7/2022 
SÁNG 

Bài thi 

KHTN 

Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

Bài thi 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Giáo dục 

công dân 

50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

09/7/2022 SÁNG Dự phòng    
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