
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /KH-UBND      Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông  

năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 
 

 Thực hiện Công văn số 900/SGD&ĐT-QLCLCNTT ngày 24/5/2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh 

lớp 10 trường trung học phổ thông năm học 2022-2023; 

 Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Bằng ban hành Kế hoạch phối 

hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông (THPT) năm 

học 2022-2023 (gọi tắt là Kỳ thi) trên địa bàn thành phố Cao Bằng, với các nội 

dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Bảo đảm an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác 

tổ chức Kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố. 

 - Chủ động phối hợp triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xuất 

hiện trong thời gian tổ chức kỳ thi. 

 2. Yêu cầu 

 - Đảm bảo các điều kiện an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi; theo dõi sát 

diễn biến tình hình dịch, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19; thực 

hiện có hiệu quả các phương án tổ chức kỳ thi theo đúng quy định. 

 - Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, phòng, ban liên quan 

trong suốt quá trình diễn ra tổ chức kỳ thi. 

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Địa điểm thi  

1.1. Địa điểm thi chính: 04 địa điểm thi 

- Trường THPT thành phố Cao Bằng. 

- Trường THPT Chuyên Cao Bằng. 

- Trường THPT Cao Bình. 

- Trường THPT Bế Văn Đàn. 

1.2. Địa điểm thi dự phòng 

- Trường THCS Hợp Giang, dự phòng cho điểm thi THPT Thành phố.  

- Trường THCS Hòa Chung, dự phòng cho điểm thi THPT Chuyên. 

- Trường THCS Cao Bình, dự phòng cho điểm thi THPT Cao Bình. 
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- Trường THCS Sông Hiến, dự phòng cho điểm thi THPT Bế Văn Đàn. 

2. Dự kiến Phòng thi và số thí sinh dự thi tại các điểm thi 
 

TT Điểm thi Số phòng thi Thí sinh dự thi 

1 Trường THPT thành phố Cao Bằng 21 509 

2 Trường THPT Chuyên Cao Bằng 18 430 

3 Trường THPT Cao Bình. 8 200 

4 Trường THPT Bế Văn Đàn 5 120 

 Tổng số 52 1259 
 

 3. Thời gian thi: Từ ngày 05/6/2022 đến hết ngày 06/6/2022 (Riêng 

trường THPT Chuyên đến hết ngày 07/6/2022). 

 4. Nhiệm vụ tổ chức thi đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 

 - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các 

yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như: Nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, dung 

dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt, phòng thi dự phòng, phòng y tế, có đủ cơ 

số thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu. 

 - Chủ động các phương án phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian 

diễn ra kỳ thi. Đảm bảo thiết bị, nhân lực để tổ chức đo thân nhiệt cho thí sinh và 

cán bộ tham gia kỳ thi. 

 - Bổ sung lực lượng công an, y tế và tăng cường thanh niên tình nguyện, đội 

phản ứng nhanh sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của các Hội đồng thi. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

 - Tham mưu xây dựng kế hoạch, các văn bản phối hợp tổ chức kỳ thi 

tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông năm học 2022-2023 đảm bảo 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố và các 

phòng, ban, đơn vị, đoàn thể liên quan và chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch này. 

- Chỉ đạo các trường đặt điểm thi dự phòng, chuẩn bị các điều kiện cơ sở 

vật chất để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết di chuyển địa điểm thi. 

 2. Phòng Y tế thành phố 

  - Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 để tham mưu kịp thời 

công tác phòng, chống dịch đảm bảo cho Kỳ thi.  

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố tổ 

chức kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở ăn uống, quán ăn, nhà 

hàng ở gần các địa điểm thi trước và trong thời gian diễn ra Kỳ thi.  
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 3. Trung Tâm Y tế thành phố 

- Cử 01 bác sĩ, 01 điều dưỡng/01 địa điểm thi, chuẩn bị đầy đủ phương 

tiện, y dụng cụ, cơ số thuốc cấp cứu, có mặt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, 

đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ coi thi và thí sinh dự 

thi, cấp cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.  

 - Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường bố trí trang thiết bị phòng, chống 

dịch cho các điểm thi (thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn). Đảm bảo 

thiết bị, nhân lực để tổ chức đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ tham gia thi. 

 4. Công an thành phố 

 - Bổ sung lực lượng cho các điểm thi dự phòng (khi sử dụng đến), mỗi 

điểm thi 02 đồng chí công an. 

 - Chỉ đạo công an xã, phường đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức phân luồng 

đảm bảo trật tự ATGT tại các điểm thi.  

- Tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý kịp thời với những tình 

huống xấu có thể xảy ra. 

 5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

 Thẩm định kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 (nếu có) trong tổ 

chức kỳ thi trình lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt. 

6. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

  Chủ động bố trí xe ô tô để vận chuyển chở đề thi, bài thi đến Điểm thi 

dự phòng và liên hệ các nhà xe để chuẩn bị phương tiện di chuyển cán bộ coi 

thi, thí sinh dự thi đến Điểm thi dự phòng (khi sử dụng đến). 

 7. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố 

  Tăng cường công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng 

và cổng thông tin điện tử UBND thành phố về tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 

trường trung học phổ thông năm học 2022-2023. 

 8. Thành đoàn Cao Bằng 

 Chủ động xây dựng phương án tiếp sức mùa thi, sẵn sàng bổ sung lực 

lượng phản ứng nhanh khi cần thiết. 

 9. Các trường THPT đặt điểm thi 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, nhân 

sự, nhằm đảm bảo Kỳ thi thực hiện được an toàn, đúng quy chế thi.  

 - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị (nơi rửa tay, xà 

phòng, dung dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, phòng 

thi dự phòng, phòng y tế, có đủ cơ số thuốc) đảm bảo tổ chức kỳ thi theo quy 

định và yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. 

 10. Các đơn vị, phòng, ban liên quan và các trường học đặt địa điểm 

thi dự phòng  

 - Các đơn vị, phòng, ban liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được 

phân công chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế 
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hoạch này. 

 - Các trường học đặt địa điểm thi dự phòng, chuẩn bị phòng thi, vệ sinh 

sạch sẽ các phòng thi dự phòng và sắp xếp bàn, ghế đủ số lượng 24 bộ/phòng 

thi. Chuẩn bị phòng hội đồng cho Hội đồng thi. Cử lãnh đạo trực trường trong 

thời gian diễn ra kỳ thi. 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường 

trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, đề 

nghị các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể liên quan chủ động triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân Thành phố phụ trách lĩnh vực để xem xét, giải quyết theo quy 

định./.           

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cao Bằng (để báo cáo); 

- Sở GD&ĐT Cao Bằng; 

- TT Thành ủy - HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND Thành phố; 

- Các đơn vị: VPHĐND và UBND, phòng 

TC-KH, Công an, phòng Y tế, TTYT, phòng 

QLĐT, Đội TTĐT, TTVHTP, phòng 

GD&ĐT, Thành đoàn, UBND các xã, 

phường; 

- Các trường THPT: Chuyên, Cao Bình, Bế 

Văn Đàn, THPT Thành phố; 

- Các trường THCS đặt địa điểm thi dự 

phòng: Hòa Chung, Hợp Giang, Sông Hiến, 

Cao Bình; 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

 
 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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