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KẾ HOẠCH
Hỗ trợ tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021
trên địa bàn huyện Hồng Ngự
Thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND, ngày 12 tháng 11 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10
chuyên năm học 2019 - 2020; Công văn số 211/UBND-VX, ngày 14 tháng 5
năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc điều chỉnh thời gian để tổ
chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2020 - 2021; Công
văn số 43/HD-SGDĐT, ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Đồng Tháp, về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 chuyên
năm học 2020 - 2021; Công văn số 765/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 02 tháng
7 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, về việc hướng dẫn tổ
chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 chuyên năm học 2020 - 2021.
Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021,
Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng Kế hoạch phối hợp hỗ trợ tổ chức thi tuyển
sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 tại các trường THPT trên địa bàn Huyện
như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
- Đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức an toàn, nghiêm
túc, đạt kết quả cao.
- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết tổ chức thi tuyển
sinh lớp vào 10; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho học sinh tham gia kỳ thi
đầy đủ và có hiệu quả.
- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ thi nhằm tạo sự đồng
thuận, ủng hộ của cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để hỗ trợ tốt cho
các em học sinh tham gia kỳ thi.
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn có sự phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ các Trường Trung học phổ thông trên
địa bàn Huyện tổ chức tốt công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20202021.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.
1. Các Hội đồng thi trong Huyện:
Huyện Hồng Ngự có 03 Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học
2020 - 2021, 43 phòng, với 999 học sinh dự thi, cụ thể như sau:
- Hội đồng coi thi THPT Hồng Ngự 2: 283 học sinh/12 phòng.
- Hội đồng coi thi THPT Hồng Ngự 3: 460 học sinh/20 phòng.
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- Hội đồng coi thi THPT Long Khánh A: 256 học sinh/11 phòng.
2. Thời gian thi, môn thi:
- Ngày thi: Ngày 22 và 23 tháng 7 năm 2020.
- Khai mạc kỳ thi: Lúc 06 giờ 45 phút, ngày 22/7/2020 tại các Hội đồng thi.
- Lịch thi, thời gian làm bài:
Ngày

Môn thi
Ngữ văn

22/7/2020
Tiếng Anh
23/7/2020

Toán

Giờ phát đề
Sáng từ 07 giờ
55 phút
Chiều từ 13 giờ
55 phút
Sáng từ 07 giờ
55 phút

Giờ bắt đầu
làm bài
Từ 8 giờ 00
phút
Từ 14 giờ 00
phút
Từ 8 giờ 00
phút

Thời gian làm
bài
120 phút
60 phút
120 phút

3. Lịch làm việc của Hội đồng coi thi:
- Hội đồng coi thi làm việc bắt đầu từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày
24/7/2020.
- Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển đề thi đến các Hội đồng coi thi vào
ngày 21/7/2020.
- Các Hội đồng THPT Hồng Ngự 2, THPT Hồng Ngự 3, THPT Long
Khánh A giao bài thi hàng ngày.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp, hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho 03 Hội đồng coi thi đặt trên
địa bàn Huyện diễn ra an toàn, nghiêm túc theo đúng quy chế thi của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Tổ chức quán triệt trong toàn ngành về kỳ thi, chỉ đạo các đơn vị trực
thuộc tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên về kỳ thi, tổ chức hướng dẫn
cho học sinh tham gia dự thi đầy đủ tại các Hội đồng thi.
- Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan để nắm thông tin
học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em
an tâm tham dự kỳ thi.
- Phân công lãnh đạo tham dự Lễ khai mạc kỳ thi tại các Hội đồng thi.
- Tổng hợp kinh phí hỗ trợ kỳ thi từ các đơn vị gửi Phòng Tài chính và
Kế hoạch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Huyện.
2. Công an Huyện:
- Lập kế hoạch, phương án và cử cán bộ Công an thực hiện nhiệm vụ đầy đủ
để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ tại các Hội đồng thi, với số lượng như sau:
+ Bảo vệ vòng trong 24/24 giờ từ ngày Hội đồng thi bắt đầu làm việc
(Công an Huyện bảo vệ đề thi, bài thi): 01 người/hội đồng.
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+ Bảo vệ quanh khu vực thi (công an địa phương): 04 người/hội đồng.
- Phụ trách công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa
bàn Huyện, tăng cường tuần tra trong các ngày thi.
- Chỉ đạo Công an xã trực tại các đầu bến khách ngang sông để đảm bảo
an ninh trật tự, điều tiết giao thông.
- Xử lý, giải quyết ngay các sự cố an ninh trật tự tại các Hội đồng coi thi
kịp thời; đồng thời, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện xử lý, giải quyết các vụ
việc phức tạp.
- Phân công cán bộ Công an Huyện theo xe vận chuyển giao bài thi từ
các Hội đồng coi thi về Hội đồng chấm thi.
- Phân công lãnh đạo tham dự Lễ khai mạc kỳ thi tại các Hội đồng thi.
3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Huyện:
- Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm trước
và trong những ngày thi tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh
Hội đồng thi.
- Chỉ đạo Trưởng Trạm y tế xã, thị trấn phân công y, bác sĩ phối hợp với
nhân viên y tế trường học làm nhiệm vụ tại các Hội đồng thi theo Kế hoạch.
4. Phòng Văn hóa và thông tin:
- Tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về kỳ thi nhằm đạt được mục
đích tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
- Ghi hình, đưa tin lễ khai mạc kỳ thi tại 03 Hội đồng thi và phản ánh kịp
thời những thông tin liên quan kỳ thi.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Phối hợp các ngành liên quan có Kế hoạch cử cán bộ tuyên truyền, nhắc
nhở các bến khách ngang sông nhằm đảm bảo an toàn và đảm bảo số lượng
phương tiện phục vụ tốt trong các ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10,
nhất là các bến đò Chợ Miễu, Mương Lớn, Mười Đẩu, số 3, Mương Miễu, Bờ
Đập, phà Hồng Ngự - Tân Châu.
6. Phòng Tài chính và Kế hoạch:
Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, nhắc nhở các bến đò nhằm
đảm bảo an toàn và đảm bảo số lượng phương tiện phục vụ tốt trong các ngày
diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đồng thời, tổng hợp và thẩm định kinh phí
hỗ trợ kỳ thi, báo cáo tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện.
7. Chi nhánh Điện lực Hồng Ngự:
Có kế hoạch đảm bảo nguồn điện 24/24 tại các khu vực Hội đồng thi.
Kiểm tra an toàn điện, lưới điện tại các trường THPT nơi tổ chức Hội đồng thi;
phân công nhân viên trực tại các Hội đồng thi để kịp thời khắc phục các sự cố
về điện xảy ra.
8. Các trường THPT: Hồng Ngự 2, Hồng Ngự 3, Long Khánh A:
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- Tổ chức Hội đồng coi thi đảm bảo đúng quy chế, quy định của Bộ giáo
dục và Đào tạo.
- Các trường được chọn làm Hội đồng coi thi phải có kế hoạch chuẩn bị
tốt về cơ sở vật chất, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm
bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc.
- Chuẩn bị máy phát điện dự phòng tại Hội đồng thi, đề phòng sự cố mất
điện.
- Phân công 01 bảo vệ của trường (trực cổng).
- Các Trường THPT Hồng Ngự 2 và Long Khánh A chuẩn bị phương
tiện để vận chuyển bài thi về Hội đồng thi Trường THPT Hồng Ngự 3, thời
gian dự kiến 10 giờ 30 phút ngày 23/7/2020.
9. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện:
Chuẩn bị phương tiện để vận chuyển giao bài thi của 03 Hội đồng thi
THPT Hồng Ngự 3, THPT Hồng Ngự 2, THPT Long Khánh A về Hội đồng
chấm thi đặt tại Trường THPT Nguyễn Quang Diêu (Đường Lê Đại Hành,
phường Mỹ Phu, thành phố Cao Lãnh). Thời gian tiến hành dự kiến lúc 11 giờ
30 phút ngày 23/7/2020 (thứ Năm).
10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Thường Thới Tiền, Long
Khánh A, và Phú Thuận A và các xã khác:
- Phối hợp Công an Huyện chỉ đạo Công an xã đảm bảo an toàn an
ninh trật tự bên ngoài tại các Hội đồng thi; đồng thời, chỉ đạo Công an xã
phân công Công an viên trực tại các đầu bến đò ngang để đảm bảo an ninh
trật tự, điều tiết giao thông.
- Phối hợp Lãnh đạo Hội đồng coi thi nơi đặt Hội đồng thi đảm bảo
các điều kiện để Hội đồng thi diễn ra an toàn, nghiêm tuc.
- Phân công lãnh đạo tham dự Lễ khai mạc kỳ thi tại Hội đồng thi đặt
tại địa bàn quản lý.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã liên quan triển
khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có
khó khăn, vướng mắc các đơn vị thông tin kịp thời cho ông Nguyễn Hữu Tiến
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại 0919.384.161, tổng hợp báo
cáo Ủy ban nhân dân Huyện./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Huyện;
- Các phòng, ban, ngành Huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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