
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÂM ĐỒNG 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   Số: 48/CĐN      Lâm Đồng, ngày 12 tháng 7 năm 2020 
V/v tuyên truyền, vận động Cán bộ, nhà giáo 
thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

 

 

    Kính gửi:  

Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 146/CĐN-TGNC ngày 07/7/2020 của Công đoàn giáo 

dục Việt Nam về việc tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ thực hiện kỳ thi tốt nghiệp 

THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020, để góp phần vào thành công của kỳ 

thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công đoàn Ngành đề nghị các Công 

đoàn trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau: 

  Chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp quán triệt và tuyên truyền vận 

động cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) thực hiện nghiêm túc quy chế thi 

tốt nghiệp THPT theo Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

Phổ biến đầy đủ quy chế thi tốt nghiệp THPT, các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT 

và Sở GDĐT đến CBNGNLĐ nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về những nội dung cơ 

bản của kỳ thi. 

Tuyên truyền, vận động để CBNGNLĐ được điều động làm nhiệm vụ ở các hội 

đồng in, sao đề thi, coi thi, chấm thi và tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra thi ở các 

điểm thi cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế và các văn 

bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT về công tác thi, không để xảy ra các hiện 

tượng tiêu cực, vi phạm hoặc sai sót, có ý thức ngăn ngừa, tố giác các hành vi sai 

phạm trong quá trình tổ chức coi thi, chấm thi. 

Động viên CBNGNLĐ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, góp phần vào 

thành công chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Thường 

xuyên nắm tình hình, diễn biến về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi phát hiện khó 

khăn, bất cập và đề xuất giải pháp xử lý; phối hợp đề xuất các giải pháp hỗ trợ, đặc 

biệt quan tâm tới chế độ chính sách cho CBNGNLĐ trực tiếp tham gia thực hiện 

nhiệm vụ. 

Đối với những đơn vị vùng sâu, vùng xa cần quan tâm đến điều kiện ăn, ở, làm 

việc của Hội đồng coi thi, đảm bảo không để xảy ra các sự số bất thường trong suốt 

thời gian diễn ra kỳ thi. 

Nhận được công văn này đề nghị công đoàn các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị các đơn vị liên hệ với Công 
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đoàn Ngành để được hỗ trợ giải quyết kịp thời. Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện trong báo cáo tháng 8/2020. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CĐGD Việt Nam; 

- LĐLĐ tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Đơn vị, trường học trực thuộc Sở; 

- UV BCH CĐGD tỉnh; 

- UV UBKT CĐGD tỉnh; 

- Website CĐGD tỉnh; 

- Lưu: CĐN. 
 

 

 


