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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi 

tốt nghiệp THPT tỉnh Lào Cai năm 2021 

 

Ngày 10/5/2021, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng 

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lào Cai năm 2021 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 

thi) đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh với Ban Chỉ đạo thi 

các huyện, thị xã, thành phố để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo thi) báo cáo đánh giá tình hình, kết quả chỉ đạo, tổ chức kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh; thông qua dự thảo kế hoạch chỉ đạo, tổ chức 

kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lào Cai năm 2021, cùng với ý kiến tham gia của các 

thành phần dự họp, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban 

Chỉ đạo thi kết luận: 

Năm 2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch UBND tỉnh, sự chủ động của 

Ban Chỉ đạo thi, trong đó có sự tích cực trong công tác tham mưu, triển khai của Sở 

Giáo dục và Đào tạo và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành liên quan và các 

địa phương, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh đã diễn ra nghiêm túc, khách 

quan, công bằng và đúng Quy chế. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 

99,37% (tăng 2,25% so với năm 2019 và tăng 1,03% so với cả nước, trong đó: THPT 

đạt 99,49; GDTX đạt 97,91%); có 18/36 trường THPT, 4/10 trung tâm GDTX có tỷ lệ 

tốt nghiệp đạt 100%. Điều này, đã phản ánh khách quan về chất lượng dạy và học của 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về cơ bản giữ ổn định như năm 2020. Quan 

điểm chỉ đạo của tỉnh Lào Cai: tập trung bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, 

khách quan, chất lượng, đúng Quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và 

không gây áp lực cho các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi cũng như thí sinh và nhân 

dân; có tác dụng tích cực đối với việc đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng dạy và 

học trong các nhà trường; chủ động xây dựng các phương án chi tiết ứng phó với diễn 

biến phức tạp của dịch Covid-19 và thiên tai, mưa lũ...; không để xảy ra việc mất an 

toàn kỳ thi, không có cán bộ, thí sinh vi phạm Quy chế; không để thí sinh phải bỏ thi 

vì hoàn cảnh khó khăn hay do thiên tai, lũ lụt; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị, sự tham gia có trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị và 

các đoàn thể liên quan; thực hiện phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng và toàn diện 

các vấn đề liên quan đến kỳ thi. 

Để đạt được mục tiêu trên, Trưởng Ban Chỉ đạo thi yêu cầu: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh): 

- Linh hoạt chỉ đạo các cơ sở giáo dục có biện pháp khắc phục khó khăn trước 

diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 để hoàn thành chương trình, kế hoạch giáo dục; 
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tập trung chỉ đạo, tổ chức ôn tập chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh; tạo tâm thế 

tốt cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi; quyết tâm nâng cao chất lượng các môn có 

thí sinh dự thi. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ 

chức kỳ thi; quán triệt sâu sắc, đầy đủ Quy chế thi (đặc biệt lưu ý những điểm mới của 

Quy chế) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi, trong đó chú 

trọng tập huấn kỹ nghiệp vụ thi cho cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra, giám sát thi.  

- Tăng cường công tác truyền thông, chủ động phối hợp cung cấp thông tin kịp 

thời, chính xác cho các báo chí nhằm tạo niềm tin và sự đồng thuận của cha mẹ học 

sinh, nhân dân và toàn xã hội. 

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo thi 

cấp huyện trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện để tổ chức kỳ 

thi; có phương án cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ 

sinh thực phẩm, duy trì thông tin liên lạc, nguồn điện, phòng chống thiên tai, bão lũ, 

dịch bệnh; đặc biệt thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19. 

- Là đầu mối theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ 

chức kỳ thi, tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và UBND tỉnh. 

2. Các ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh:  

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai kế 

hoạch tổ chức kỳ thi tại tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị 

tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các 

bộ phận được giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch. 

2.1. Công an tỉnh: xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, 

an toàn tuyệt đối cho các Điểm thi, khu vực in sao, vận chuyển đề thi, bài thi, khu vực 

chấm thi; không để diễn ra tình trạng tập trung đông người xung quanh khu vực thi 

hoặc áp sát phòng thi, khu vực chấm thi trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi. 

2.2. Thanh tra tỉnh: cử người tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác 

chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2.3. Sở Tài chính: thẩm định dự toán kinh phí bảo đảm các điều kiện cho việc tổ 

chức kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt theo 

quy định. 

2.4. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan xây dựng phương án đảm 

bảo an toàn giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi. 

2.5. Sở Y tế: chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan 

và các địa phương đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19 ở tất cả các khâu 

trong quá trình tổ chức kỳ thi; xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an toàn vệ sinh 

thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; chỉ đạo các bệnh viện, cơ 

sở y tế trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc, 

khẩu trang... sẵn sàng phục vụ kỳ thi. 



3 

 
2.6. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác truyền 

thông về kỳ thi; đặc biệt là những điểm mới về kỳ thi và kịp thời thông tin diễn biến 

của kỳ thi; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin trên 

địa bàn đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng, đường truyền Internet; cung cấp các 

dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin nhanh chóng, chính xác, an toàn, 

tạo thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự thi, điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển sinh và 

công bố kết quả thi, tuyển sinh. 

2.7. Công ty Điện lực, công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai: bảo đảm cung 

cấp điện, nước ổn định phục vụ kỳ thi, không để xảy ra việc mất điện, mất nước tại 

khu vực thường trực Hội đồng thi, khu vực in sao đề thi, các Điểm thi và khu vực 

chấm thi; có phương án bố trí máy phát điện dự phòng đủ công suất, đảm bảo yêu cầu 

có điện trở lại sau 05 phút kể từ khi mất điện lưới (nếu xảy ra). 

2.8. Đề nghị Tỉnh Đoàn Lào Cai: chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào 

tạo, các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai chương trình tiếp sức mùa thi nhằm hỗ 

trợ kịp thời cho các thí sinh tham dự kỳ thi tại các Điểm thi. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và 

Đào tạo triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi; tổ chức họp Ban Chỉ đạo thi cấp huyện để 

trực tiếp chỉ đạo công tác thi trên địa bàn, chỉ đạo các ngành chức năng tại địa phương 

xây dựng phương án cụ thể chuẩn bị các điều kiện toàn diện cho công tác tổ chức kỳ 

thi; xây dựng phương án dự phòng trong công tác phòng chống dịch Covid-19; phân 

công thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức thi tại địa 

phương; bố trí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, ăn nghỉ của cán bộ tham gia làm 

thi, thí sinh và người nhà thí sinh ở tất cả các Điểm thi; vận động, hỗ trợ các thí sinh 

có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết 

tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự kỳ thi. 

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp 

tỉnh tại cuộc họp ngày 10/5/2021 triển khai công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục 

và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ thi tỉnh Lào Cai; 

- Các sở, ban, ngành thành viên BCĐ; 

- Tỉnh Đoàn Lào Cai; 

- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Hoàng Ngọc Bích 
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