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Cao Lộc, ngày         tháng 6 năm 2022 

 

 

GIẤY MỜI 

Họp Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 

 

  

Thực hiện Quyết định số 1778/QĐ-UBND, ngày 30/5/2022 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2022;  

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại hai điểm thi trên địa bàn 

huyện Cao Lộc đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT phụ trách địa bàn (có giấy mời riêng). 

- Thành viên BCĐ theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND, ngày 30/5/2022 của 

UBND huyện Cao Lộc về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông năm 2022: 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 08/6/2022. 

3. Địa điểm: Tại phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

4. Chuẩn bị nội dung 

- Giao Trường THPT Cao Lộc chủ trì phối hợp với các trường: THPT Đồng 

Đăng, THPT Ba Sơn và TTGDNN-GDTX tổng hợp xây dựng báo cáo về phương án thi 

tại điểm thi (hoàn thành chậm nhất ngày 07/6/2022 và gửi về Phòng Giáo dục và Đào 

tạo). 

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các thành viên; dự thảo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; Kế hoạch tổ chức kỳ thi bảo đảm đầy đủ, 

toàn diện. 

- Giao Công an huyện (đồng chí Bùi Quang Hiển, Phó trưởng Công an huyện)  

xây dựng dự thảo kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho kỳ thi TN THPT năm 

2022; 

- Điện lực Thành phố Lạng Sơn (đồng chí Đỗ Mạnh Long, Phó Giám đốc) 

chuẩn bị phương án đảm bảo đường truyền điện tại điểm thi khi có sự cố mất điện lưới. 

- Giao Trung tâm Y tế huyện (đồng chí Chu Đình Quế, Giám đốc Trung tâm Y tế) 

chuẩn bị các phương án, điều kiện để xác nhận y tế đối với các trường hợp thí sinh có 
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biểu hiện bị nhiễm dịch bệnh tại các điểm thi; các phương án đảm bảo công tác phòng 

chống dịch, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Ban Chỉ đạo cấp huyện đề nghị các thành phần đến dự họp đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT.         

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 
 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Thịnh 
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CHƯƠNG TRÌNH HỌP BAN CHỈ ĐAO CẤP HUYỆN KỲ THI  

TỐT NGHIỆP THPT NĂM  2022 
(Kèm theo Giấy mời số      /GM-BCĐ ngày      /6/2022 của Ban chỉ đạo) 

 

STT Nội dung Thực hiện 

1 Ổn định tổ chức Văn phòng HĐNDvà UBND huyện 

2 

Phát biểu chỉ đạo của Trưởng Ban 

Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi TN 

THPT năm 2022 

Trưởng Ban Chỉ đạo 

3 
Công bố Quyết định thành lập 

Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

4 

 - Dự thảo kết quả phân công 

nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. 

- Triển khai dự thảo chương trình 

công tác của Ban Chỉ đạo cấp 

huyện Kỳ thi TN THPT năm 

2022; dự thảo phân công nhiệm 

vụ trong BCĐ 

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

5 

Báo cáo phương án tại hai điểm 

thi 

Trường THPT Cao Lộc, THPT Đồng  

Đăng, THPT Ba Sơn, TTGDNN-

GDTX 

6 Thảo luận  Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì 

7 Đại biểu phát biểu Lãnh đạo Sở GDĐT 

8 Kết luận Trưởng Ban Chỉ đạo 
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