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 KẾ HOẠCH 

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông  

năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1092/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2022 tại tỉnh Cao Bằng; Công văn số 931/SGD&ĐT-QLCLCNTT ngày 27/5/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2022; 

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

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng (sau đây viết tắt là Kỳ thi) với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản và đổi mới trong tổ chức Kỳ 

thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, đúng quy chế; Chuẩn bị các điều 

kiện thuận lợi phục vụ kỳ thi, nơi ăn nghỉ cho thí sinh và cán bộ đến làm công tác 

thi, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác y tế.  

2. Yêu cầu 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng, các phòng ban, 

đơn vị liên quan, đảm bảo về công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa 

bàn, bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của 

các cấp tại các điểm thi trên địa bàn Thành phố. 

Các thành viên Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thành phố 

Cao Bằng, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện các nội dung của Kế 

hoạch đảm bảo mục đích đề ra. 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ KỲ THI 

1. Địa điểm thi 

1.1. Địa điểm thi chính: 05 điểm thi 

- Trường THPT thành phố Cao Bằng; 

- Trường THPT Chuyên Cao Bằng; 

- Trường THPT Cao Bình; 



2 

 

  

- Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Cao Bằng; 

- Trường THPT Bế Văn Đàn. 

1.2. Các trường trung học cơ sở (THCS) đặt 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; 

- Trường THCS Đề Thám, dự phòng cho điểm thi THPT Dân tộc Nội trú; 

- Trường THCS Ngọc Xuân, dự phòng cho điểm thi THPT Bế Văn Đàn. 

2. Phòng thi 

2.1. Phòng thi tại các điểm thi chính 

- Tổng số: 55 phòng thi. 

- Trong đó phòng thi tại các điểm thi như sau: 

 + Trường THPT thành phố: 20; 

 + Trường THPT Chuyên: 11; 

 + Trường THPT Cao Bình: 07 ; 

 + Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh: 06; 

 + Trường THPT Bế Văn Đàn: 11. 

2.2. Phòng thi tại các địa điểm thi dự phòng 

- Tổng số: 55 phòng thi. 

- Trong đó phòng thi tại các điểm thi dự phòng như sau: 

 + Trường THCS Hợp Giang: 20; 

 + Trường THCS Hòa Chung: 11; 

 + Trường THCS Cao Bình: 07; 

 + Trường THCS Đề Thám: 06; 

 + Trường THCS Ngọc Xuân: 11.  

3. Thí sinh đăng ký dự thi 

- Tổng số: 1234 thí sinh.  

- Trong đó số thí sinh đăng ký tại các điểm thi như sau: 

 + Trường THPT thành phố: 469; 

 + Trường THPT Chuyên: 222; 

 + Trường THPT Cao Bình: 163; 

 + Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh: 126; 

 + Trường THPT Bế Văn Đàn: 254 (Bế Văn Đàn + TTGDTX tỉnh). 
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4. Lịch thi 

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, 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 

Khoa học 

tự nhiên 

Vật lý 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 

Khoa học 

Xã hội 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Địa lý 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 

III. NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ 

1. Phối hợp với các Sở, Ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ tổ chức kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn thành phố. 

2. Ban chỉ đạo (BCĐ) kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố kiểm tra cơ sở vật 

chất và các điều kiện cần thiết tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa 

bàn thành phố Cao Bằng. 

3. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm các yêu 

cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng; tăng cường công tác an ninh 

trật tự tại các khu vực có giám thị và thí sinh lưu trú.  

4. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng của thành phố và Ủy ban nhân dân các 

xã, phường có địa điểm thi tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh ở xa về thi và cán 

bộ làm nhiệm vụ liên quan đến kỳ thi. 
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5. Tổ chức gặp mặt cán bộ và giám thị Hội đồng coi thi của các điểm thi 

trên địa bàn. 

6. Chuẩn bị các phương tiện, thiết bị hiện có hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022 khi có yêu cầu của BCĐ thi cấp tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2022, các văn bản phục vụ cho Ban chỉ đạo Kỳ thi thành phố Cao Bằng. 

- Là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo, chủ trì đầu mối thông tin và khâu 

nối các đơn vị, để tham mưu giải quyết và xử lý kịp thời các nội dung, các vấn đề 

có liên quan đến Kỳ thi. 

- Chọn cử giáo viên tham gia coi thi dự phòng cho các điểm thi. Bố trí địa 

điểm thi dự phòng cho Kỳ thi. 

- 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. 

- Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố dự phòng các phương 

án về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác (nếu có), bảo đảm 

vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng mọi tình huống của dịch bệnh, không để xảy 

ra tình huống bất ngờ, mất kiểm soát, ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của thí 

sinh dự thi. 

2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

- Bố trí 02 ô tô nhận đề thi và nộp bài thi tại Sở GD&ĐT Cao Bằng (Một xe ô 

tô đón cán bộ bảo vệ tại trường THPT Cao Bình, THPT DTNT tỉnh; xe thứ hai đón 

cán bộ bảo vệ tại trường THPT Bế Văn Đàn, THPT Chuyên), cụ thể: 

+ 07 giờ 00, ngày 06 tháng 7 năm 2022: đón cán bộ bảo vệ tại các điểm thi 

và nhận đề thi tại trường THPT Thành phố, đường 3/10 phường Sông Bằng;  

+ 16 giờ 00, ngày 08 tháng 7 năm 2022 nhận bài thi tại các điểm thi và nộp 

tại trường THPT Thành phố, đường 3/10 phường Sông Bằng. 

- Tham mưu công tác tổ chức đón tiếp các ban coi thi tốt nghiệp THPT: 

+ Chuẩn bị địa điểm tổ chức đón tiếp; 

+ Xác định thành phần và chuẩn bị giấy mời; 

+ Dự toán kinh phí chuẩn bị cho công tác tiếp đón. 

- Sẵn sàng phương tiện ô tô nếu Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị hỗ trợ. 

 - 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). 
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 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

 Tham mưu cân đối bố trí kinh phí hỗ trợ công tác tiếp đón các Ban coi thi làm 

việc tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

 4. Công an thành phố 

- Chỉ đạo các bộ phận trực thuộc, công an các phường, xã đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố, 

đặc biệt các địa bàn có địa điểm thi, địa bàn có thí sinh lưu trú. 

- Thường xuyên kiểm tra, nắm vững địa bàn, nhất là các địa bàn có địa điểm 

thi, nơi làm việc và lưu trú của cán bộ làm nhiệm vụ thi và thí sinh lưu trú trong 

thời gian diễn ra Kỳ thi.  

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

huống xấu có thể xảy ra. 

- Chọn cử cán bộ, chiến sỹ tham gia tổ bảo vệ tại 05 điểm thi, thực hiện 

nhiệm vụ áp tải, bảo vệ an toàn đề thi và bài thi. Bổ sung lực lượng cho các điểm 

thi dự phòng (khi sử dụng đến), mỗi điểm thi 02 đồng chí công an. 

- Xây dựng phương án, bố trí lực lượng tại các điểm thi; tổ chức lực lượng 

chốt tại các điểm nút giao thông quan trọng đảm bảo công tác an ninh trật tự tại 

các điểm thi và trên địa bàn thành phố trong thời gian Kỳ thi diễn ra. 

5. Phòng Y tế thành phố 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố; 

hỗ trợ máy đo thân nhiệt cho các điểm thi (nếu các trường có nhu cầu). 

- 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.  

6. 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 các tình huống xảy ra.  

- Thành lập 01 tổ thường trực tại Trung tâm Y tế Thành phố sẵn sàng hỗ trợ, 

vận chuyển các trường hợp cấp cứu khi có yêu cầu của Hội đồng thi. 

- Chuẩn bị phương tiện, thiết bị cần thiết để sẵn sàng phương án điều tra, lấy 

mẫu, xử lý nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm. 

- Chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường phân công cán bộ y tế trực 24/24 tại 

trạm y tế, để xử lý sơ cấp cứu kịp thời các tình huống xảy ra trong kỳ thi. 

- Xây dựng các phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19, kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra. 
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7. Đội Trật tự đô thị thành phố 

Tăng cường công tác kiểm tra trật tự vỉa hè, lòng đường trên các tuyến 

đường trên địa bàn thành phố, đặc biệt các tuyến đường đến các điểm thi, khu vực 

xung quanh điểm thi, các khu vực công cộng, các đoạn đường hẹp trên các tuyến 

đường đến các địa điểm thi. 

8. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Đảm bảo về hạ tầng giao thông, chỉ đạo vệ sinh lòng đường, kiểm tra các hệ 

thống cây xanh có nguy cơ gây mất an toàn tại các điểm thi và các tuyến đường đến 

các điểm thi, đề phòng thời tiết mưa, gió lớn nhằm đảm bảo an toàn cho Kỳ thi. 

9. 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 việc thực hiện Kỳ thi nghiêm túc, tạo 

điều kiện cho các điểm thi thực hiện nhiệm vụ thuận lợi, an toàn. 

Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, trước và trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

trên địa bàn Thành phố. 

10. Điện lực thành phố Cao Bằng 

- Đảm bảo cung cấp điện tại các địa điểm thi trong những ngày tổ chức thi 

(từ ngày 06/7 đến hết ngày 09/7/2022), đặc biệt vào thời gian học sinh làm bài thi, 

buổi sáng từ 07 giờ 00 đến 11h00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30. 

- Bố trí cán bộ kỹ thuật sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có sự cố điện xảy ra tại 

các điểm thi.Hỗ trợ máy nổ khi các điểm thi có nhu cầu. 

11. Đề nghị Điện lực huyện Hòa An, Cao Bằng 

Có phương án đảm bảo cung cấp điện và bố trí cán bộ kỹ thuật sẵn sàng 

xử lý sự cố điện tại điểm thi Trường THPT Cao Bình trong thời gian diễn ra 

Kỳ thi. 

12. Công ty TNHH cấp nước một thành viên Cao Bằng 

Đảm bảo cung cấp nước 24/24 tại địa bàn các xã, phường có điểm thi trong 

những ngày tổ chức thi (từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/ 2022).  

13. Thành đoàn Cao Bằng 

 - Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai chương trình "Tiếp sức mùa 

thi", tổ chức lực lượng thanh niên tình nguyện, thành lập đội xung kích phản ứng 

nhanh sẵn sàng giúp đỡ thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; phối 

hợp với đơn vị, các cơ quan của Tỉnh Đoàn Cao Bằng cử lực lượng thanh niên 

giúp đỡ các thí sinh dự thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

 - Chủ động xây dựng phương án tiếp sức mùa thi trong điều kiện diễn biến 

của dịch hoặc mưa, bão…, sẵn sàng bổ sung lực lượng phản ứng nhanh khi cần 

thiết di chuyển đến các Điểm thi dự phòng. 
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14. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Tăng cường công tác kiểm tra an ninh trật tự, an toàn xã hội; bố trí lực 

lượng trực, kiểm tra công tác trật tự đô thị trên địa bàn quản lý, chủ động phối hợp 

với các cơ quan liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn tại khu vực thí 

sinh lưu trú để đề phòng các hành vi gây rối. 

- Tuyên truyền trong nhân dân hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Kỳ thi 

diễn ra an toàn, đúng quy định, kịp thời hỗ trợ đối với các thí sinh có hoàn cảnh 

khó khăn về nơi lưu trú, các điều kiện sinh hoạt khác để đảm bảo mọi thí sinh đều 

có thể tham gia Kỳ thi với điều kiện tốt nhất. 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường (xã Hưng Đạo, phường Sông 

Bằng, phường Hòa Chung, phường Đề Thám, phường Sông Hiến) cần cử công an 

địa bàn, lực lượng dân quân, Ban bảo vệ dân phố lập tổ an ninh tăng cường công 

tác an ninh trật tự ngoài khu vực điểm thi, khu vực có thí sinh lưu trú. Hỗ trợ các 

điểm thi về ô dù, máy nổ.  

15. Các Tổ bảo vệ, Tổ phục vụ tại các điểm thi THPT  

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Ban chỉ đạo phân công.  

- Chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của Trưởng Ban coi thi của các 

điểm thi quán triệt, phổ biến. 

16. 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.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: Băng zôn, khẩu 

hiệu và các hình thức khác để tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

tại nhà trường. Tuyên truyền và thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trước và trong thời gian diễn ra Kỳ thi. 

 - Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về 

cơ sở vật chất, thiết bị (Bộ kít tét nhanh Covid-19, 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. 

17. Các trường THCS đặt địa điểm thi dự phòng 

- Chọn cử giáo viên làm nhiệm vụ coi thi dự phòng đảm bảo đủ tiêu chuẩn 

đã quy định trong Quy chế thi. Thông báo cho giáo viên được cử tham gia cán bộ 

coi thi dự phòng sẵn sàng nhận nhiệm vụ vào bất cứ thời điểm nào trong thời gian 

diễn ra Kỳ thi. 

 - 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, phòng hội đồng cho Ban lãnh đạo của Kỳ 

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 
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yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần 

thiết di chuyển địa điểm thi.  

- Cử lãnh đạo trực trường trong thời gian diễn ra Kỳ thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của thành 

phố Cao Bằng, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chủ động triển khai 

thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Trưởng 

ban Chỉ đạo kịp thời để xem xét, giải quyết theo quy định./.           

                                                           

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở GD&ĐT Cao Bằng; 

- TT Thành ủy - HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố; 

- Các đơn vị: VPHĐND và UBND, phòng 

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

QLĐT, Đội TTĐT, Trung tâm VHTT, 

phòng GD&ĐT, Thành đoàn, UBND các xã, 

phường, các trường THPT đặt điểm thi, các 

trường đặt địa điểm thi dự phòng;  

- Điện lực TP Cao Bằng, Điện lực huyện 

Hòa An; 

- Công ty TNHH cấp nước một thành viên 

Cao Bằng; 

- Thành viên Tổ bảo vệ, Tổ phục vụ kỳ thi; 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN  

  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Vũ Văn Đệ 
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Danh sách Lãnh đạo các trường Trung học cơ sở  

trực tại các điểm thi dự phòng  
 

 

TT Họ và tên 
Chức vụ - Đơn vị Dự phòng cho 

điểm thi 

Điện thoại di 

động 

1 Bùi Thu Hằng 
Hiệu trưởng trường 

THCS Hợp Giang 
THPT Thành phố 0915425240 

2 Nguyễn Thị Thúy Hà 
Hiệu trưởng trường 

THCS Hòa Chung 
THPT Chuyên 0912133268 

3 Phạm Minh Hằng 
Hiệu trưởng trường 

THCS Đề Thám 
PTDTNT tỉnh 0916528866 

4 Lục Thị Điểm 
Hiệu trưởng trường 

THCS Cao Bình 
THPT Cao Bình 0915835682 

5 Phương Thị Xuyến 
Hiệu trưởng trường 

THCS Ngọc Xuân 
THPT Bế Văn Đàn 0394988462 
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