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BÁO CÁO
Công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
tại các điểm thi trên địa bàn huyện Đak Đoa
Sau khi có hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, của Sở GDĐT1, Phòng GDĐT, các đơn vị trường THPT,
trường THCS Võ Thi Sáu thị trấn Đak Đoa, Trung tâm GDNN-GDTX, trường
Tiểu học số 2 thị trấn đã chủ động triển khai thực hiện một số nội dung:
I. NHŨNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền về Kỳ thi
Các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX (gọi tắc các trường), đã phổ
biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh
học sinh những nội dung có liên quan về Quy chế thi, hướng dẫn thi, kỹ thuật
làm bài thi trắc nghiệm, đăng ký dự thi, địa điểm thi,...
2. Tiếp nhận và triển khai các văn bản chí đạo, hướng dẫn phục vụ Kỳ
thi
- Các trường nghiên cứu Quy chế thi, hướng dẫn thi của Bộ GDĐT để
tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến học sinh, học viên, phụ huynh học các nội
dung các Văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT về việc chuẩn bị cho Kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2022.
- Triển khai thực hiện việc tổ chức ôn tập đối với học sinh lớp 12, chuẩn bị
cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo Hướng dẫn tại Công
văn số 286/SGDĐT-GDTrHGDTX ngày 09/2/2022.
- Phòng GDĐT đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 94/KHUBND, ngày 09/6/2022 của UBND huyện về việc phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2022.
- Phòng GDĐT đã yêu cầu các đơn vị THCS thuộc huyện cử nhân sự và bố trí
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Chỉ thị số 5/CT-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về tăng
cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề
nghiệp năm 2022 tại tỉnh Gia Lai;
- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 04/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;
- Công văn 991/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 25/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc
chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT năm 2022;
- Quyết định sổ 249/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tình Gia Lai
về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
- Kế hoạch số 1165/KH-SGDĐT ngày 12/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
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Điểm thi dự phòng cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Cụ thể: Cử

25 cán bộ, giáo viên djw phòng coi thi; điểm thi dự phòng đặt tại trường Tiểu học
số 2 thị trấn Đak Đoa.
3. Công tác dạy học và ôn tập học sinh lóp 12
Các trường đã xây dựng kế hoạch dạy học, tổ chức ôn tập thi tổt nghiệp
THPT năm 2022 phù hợp với từng đơn vị, từng nhóm đối tượng, không gây quá
tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh; tổ chức các lớp ôn tập theo từng nhóm năng
lực, nguyện vọng bài thi tự chọn (KHTN và KHXH), chủ động hướng dẫn học
sinh tham khảo, làm quen với định dạng của các đề thi trong quá trình dạy học và
ôn tập phục vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
Các trường dựa trên Bộ Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2022 của Bộ GDĐT/Sở GD&ĐT Gia Lai xây dựng để vận dụng hiệu quả vào quá
trình dạy học, ôn tập cho học sinh đáp ứng yêu cầu và đạt chất lượng cho Kỳ thi
tôt nghiệp THPT năm 2022.
Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT, các trường hoàn thành chương trình và
tổng kết năm học trước ngày 30/5/2022. Và tiến hành ôn tập tập trung từ 01/6
đến 30/6/2022.
4. Tổ chức thi thử trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Để giúp học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) lớp 12 tiếp cận với Kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đồng thời khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh;
nhằm giúp các trường xây dựng kế hoạch ôn tập theo đối tượng học sinh, các
trường đã tổ chức thi thử định kỳ và tổ chức Kỳ thi thử trước Kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2022 do Sở tổ chức;
- Sau Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT, các trường tổ chức chấm điểm, xét thử
tốt nghiệp, phân loại đối tượng học sinh và tiếp tục ôn tập sát đối tượng đến ngày
30/6/2022.
5. Công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ
Tham gia Hội nghị thi lần 1 (Sl) để được hướng dẫn về tổ chức Kỳ thi, tập
huấn Quy chế về nghiệp vụ thi (tập trung công tác đăng kí dự thi) do Sở GDĐT
đã tổ chức
Các trường đã chủ động triển khai tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho
CB-GV, phổ biến Quy chế thi, kỹ năng làm bài thi, việc chấp hành các quy định
của Kỳ thi cho học sinh của đơn vị mình.
6. Công tác thu nhận, kiếm tra phiếu đăng ký dự thi
Đến nay công tác thu nhận và nhập hồ sơ dự thi vào hệ thống quản lý thi
của Sở GDĐT đã hoàn tất; hoàn thành việc kiểm tra chéo hồ sơ dự thi.
Số lượng thí sinh đăng kí dự thi: Tổng số 848 thí sinh ĐKDT(tăng so với
năm 2021 là 120 học sinh), trong đó: GDPT: 785 (Đang học 12 phổ thông: 754;
thí sinh tự do: 31; GDTX: 63 (đang học 60 hệ GDTX, tự do: 03); Có 232 học sinh
người dân tộc thiểu số và con gia đình diện chính sách.
- 100% thí sinh được kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện dự thi.
7. Bố trí điểm thi, lịch thi: Huyện Đak Đoa được bố trí 02 điểm thi, cụ
thể:
- Điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Huệ: Bố trí 18 phòng thi chính thức,
02 phòng thi dự phòng, đủ bố trí cho 432 thí sinh trường THPT Nguyễn Huệ dự
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thi.
- Điểm thi tại trường THCS Võ Thị Sáu: Bố trí 18 phòng thi chính thức, 02
phòng thi dự phòng, đủ bố trí cho 416 thí sinh của các đơn vị THPT Lê Hồng
Phong (190), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (163), Trung tâm GDNN-GDTX
(63) dự thi.
- Lịch thi:

8. Bố trí điểm thị dự phòng tại trường Tiểu học số 2 thị trấn với 19 phòng
thí chính thức, 02 phòng thi dự phòng.
9. Số cán bộ làm thi tại các điểm thi:
- Điểm thi THPT Nguyễn Huệ: 40 cán bộ coi thi, Lãnh đạo (3), Thư ký
(2), Thanh tra (2), Giám sát thi (3), bảo vệ phục vụ (5).
- Điểm thi THCS Võ Thị Sáu: 38 cán bộ coi thi, Lãnh đạo (3), Thư ký
(2), Thanh tra (2), Giám sát thi (3), bảo vệ phục vụ (5).
II. NHỮNG CÔNG VIỆC TIÉP TỤC TRIỂN KHAI
1. Đối với các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX:
- Tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh 12 phù hợp đối tượng đăng ký dự
thi.
- Tập huấn các kỹ thuật làm thi cho cán bộ, giáo viên tham gia làm công tác
thi tại các điểm thi. Và luôn tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trong mọi tình huống có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi.
- Tiếp tục trang bị cho học sinh các kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm, nhắc nhở
học sinh không được mang vô phòng thi các vật dụng bị cấm; đặc biệt lưu ý việc
dùng điện thoại; việc mang vật dụng cá nhân vào khu vực thi.
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- Liên hệ chỗ ăn, ở cho cán bộ, giáo viên về làm công tác thi tại các điểm thi
theo phân công...
2. Đối với các trường được chọn làm điểm thi
- Chuẩn bị các điều kiện về CSVC, trang thiết bị cần thiết phục vụ kỳ thi TN
THPT 2021 bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện phun thuốc khử khuẩn trước kỳ thi diễn
ra 3 ngày; vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn phòng thi, bàn ghế ,.; chuẩn bị
đầy đủ dụng cụ, vật tư y tế bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.
3. Đối với phòng GD&ĐT huyện:
- Phòng GDĐT phối hợp với Đoàn thanh niên của huyện/Sở triển khai công
tác chuẩn bị điều kiện tại các Điểm thi đảm bảo cho các lực lượng tình nguyện
viên thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, tiếp sực mùa thi. Ngoài ra, các tình nguyện
viên cùng với lực lượng Công an giao thông hỗ trợ hướng dẫn, phân luồng đảm
bảo trật tự an toàn giao thông tại các trục đường chính và các điêm thi; đưa thí
sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa đến những nơi trọ (trường THCS DTNT huyện,
Trung tâm BDCT huyện) hoặc nơi trọ của các cá nhân, tổ chức từ thiện nhằm tạo
điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm
túc Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 09/6/2022 của UBND huyện về việc phối
hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Chỉ đạo trường Tiểu học số 2 thị trấn chuẩn bị điểm thi dự phòng (như 01
điểm thi chính thức).
4. Bố trí chỗ trọ cho thí sinh ở xa
Các trường phối hợp với Lãnh đạo trường THCS Dân tộc Nội trú huyện,
Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Trung tâm BDCT huyện để liên hệ
cho học sinh trọ trong các ngày diễn ra kỳ thi.
5. Hoàn thành việc cấp phát kinh phí hỗ trợ học sinh diện chính sách đi
thi
- Hỗ trợ cho 208 học sinh dân tộc có hộ khẩu thường trú tại huyện Đak
Đoa; và 24 học sinh dân tộc thiểu số ở các địa phương khác đang học tập tại
Trung tâm GDNN-GDTX tham gia dự thi.
- Các đơn vị trường chủ động bằng các mối quan hệ kêu gọi thêm các
nguồn lực để hỗ trợ công tác ôn tập, hỗ trợ thêm cho các em học sinh dân tộc
thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách đủ điều kiện tham gia dự thi.
III. Đánh giá chung và kiến nghị
1. Thuận lợi
- Huyện ủy, UBND huyện Đak Đoa đã chỉ đạo kịp thời, sát sao trong việc
phối hơp tổ chức Kỳ thi; quan tâm chỉ đạo việc triển khai hỗ trợ kinh phí cho học
sinh có điều kiện khó khăn, hỗ trợ kinh phí ôn tập thi...
- Các đơn vị trường học đã chủ động lập kế hoạch triển khai thực hiện các
yêu cầu để phối hợp tổ chức Kỳ thi; sự phối họp kịp thời, chặt chẽ của các cơ
quan, ban ngành, đoàn thể thuộc huyện.
- Các đơn vị, các lực lượng phối hợp đã có kinh nghiệm triển khai thực
hiện các khâu của kỳ thi (Kỳ thi TN THPT năm 2022 cơ bản không khác với Kỳ
thi TN THPT năm 2021).
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2. Khó khăn
- Tổ chức Kỳ thi TN THPT năm 2022 diễn ra trong điều kiện tuy dịch dịch
bệnh Covid-19 cơ bản đã được khống chế, nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn bùng
phát.
- Học sinh của 02 trường THPT: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai
phải đi xa để dự thi tại điểm trường ở thị trấn Đak Đoa - lạ môi trường, lớp học,
phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý,...
3. Kiến nghị
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được
phân công tại Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 09/6/2022 của UBND huyện về
việc phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Huyện Đoàn/ Trường THCS Nội trú huyện, Trung tâm BDCT huyện hỗ
trợ chỗ ở cho học sinh ở xa trong các ngày thi, đặc biệt là học sinh DTTS (các
đơn vị đăng ký dự thi rà soát và lập danh sách thí sinh đăng ký ở lại trong các
ngày diễn ra kỳ thi. Cụ thể: Ở lại buổi trưa, ở lại cả kỳ thi (lưu ý có CMHS hoặc
PHHS cùng ở), danh sách đăng ký gửi về phòng GD&ĐT huyện tổng hợp, phối
hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để bố trí, tạo điều kiện tốt nhất cho các
em dự thi.
- UBND huyện xem xét hỗ trợ thêm cho học sinh dân tộc và học sinh diện
chính sách đang sinh sống tại huyện; hỗ trợ số học sinh dân tộc thiểu số thuộc
trung tâm GDNN-GDTX không có hộ khẩu tại địa bàn huyện; Hỗ trợ kinh phí ôn
tập cho học sinh dân tộc thiểu số tại các đơn vị bằng nguồn kết dư của huyện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện(b/c);
- BTG Huyện ủy (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- Huyện Đoàn;
- Công an huyện;
- Các phòng: TC-KH, KT-HT, VHTT;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Các đơn vị trường THPT trên địa bàn;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
- Trường THCS Võ Thị Sáu;
- Trường THCS DTNT huyện;\
- Trường Tiểu học số 2 thị trấn;
- Lưu: VT, HC.

Phạm Ngọc Hai
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