ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 1993 /UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 7 năm 2020

V/v thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày
24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2020;
- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Trường Đại học Tân Trào.
Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học,
giáo dục nghề nghiệp năm 2020.
Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng,
nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 và Chỉ đạo của
Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) tại Thông báo số 03/TB-BCĐ ngày
30/6/2020. Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:
- Triển khai, tổ chức thực hiện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm
2020 trên địa bàn tỉnh (bao gồm: đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi
(riêng bài thi trắc nghiệm chấm trên máy tính bằng phần mềm dùng chung của
Bộ Giáo dục và Đào tạo), thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo
bài thi; phân tích dữ liệu về kết quả thi và kết quả học tập của học sinh của địa
phương; xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông) đảm bảo an toàn,
nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, đúng quy chế.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để
tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh (sau đây
gọi tắt là Kỳ thi); bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức Kỳ thi; bảo
đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự.
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- Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất
cả các Điểm thi; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con
em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu,
vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự Kỳ thi;
không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo hướng
dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, không để
xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế.
1.1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân huyện, thành
phố, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với
Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp
tỉnh về công tác chỉ đạo tổ chức Kỳ thi.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường trung học phổ thông trong việc rà soát,
chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho Kỳ thi. Tổ chức tập huấn,
tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh, các quy định,
thông tin cần thiết về Kỳ thi và công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp
năm 2020; giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân
về những nội dung liên quan đến Kỳ thi và tuyển sinh.
- Thường trực tiếp nhận thông tin trong thời gian tổ chức Kỳ thi; chịu trách
nhiệm cung cấp thông tin, phát ngôn về Kỳ thi; tổng hợp báo cáo Bộ giáo dục và
Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả, diễn biến tình hình Kỳ thi theo quy định.
- Chịu trách nhiệm chính trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh trong việc tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách
quan, công bằng, đúng quy chế. Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh
trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những nội dung công việc vượt
quá thẩm quyền giải quyết.
1.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh
theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tổ chức
tốt việc thanh tra, kiểm tra; truyền thông đầy đủ, kịp thời về công tác tuyển sinh
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1.3. Thanh tra tỉnh
Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các khâu tổ chức Kỳ thi tại tỉnh theo
chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra Chính phủ, đảm bảo
đúng quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
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1.4. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Chỉ đạo
các ngành chức năng, cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành
phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, xây dựng phương án
phòng chống thiên tai trong thời gian diễn ra Kỳ thi; hỗ trợ xử lý và khắc phục kịp
thời hậu quả các tình huống bất thường về thời tiết, bảo đảm an toàn cho Kỳ thi.
1.5. Trường Đại học Tân Trào
Công bố công khai Đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký
dự Kỳ thi; chấp hành sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều động cán
bộ, giảng viên đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tại các địa
phương; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện tuyển sinh năm 2020 công
bằng, minh bạch; thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của
Bộ Giáo dục và Đào tạo với tinh thần tự chủ và trách nhiệm giải trình.
2. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ
chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết. Chủ động tham mưu đề
xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
(báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể; (phối hợp)
- Như Kính gửi;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên: NC (P.Hà, Chung), TC (Huy),
YT (Giang), CN (Cường), GT (Chí);
- Lưu VT, KGVX (Bắc).
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Nguyễn Thế Giang

