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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1189/SGDĐT-TTr 
V/v triển khai thanh tra, kiểm 

tra công tác thi THPT quốc gia 

năm 2019 

               19       6  ă  2019 

Thực hiện Công văn số 550/TTr-NV2 ngày 18/6/2019 của Thanh tra Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) v/v triển khai thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị 

thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019, S  GDĐT đề nghị các đơn 

vị triển khai một số công việc sau: 

1. Các phòng chuyên môn, chức năng Sở GDĐT và các Ban của Hội 

đồng thi THPT quốc gia tỉnh Lâm Đồng năm 2019 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Quy chế thi THPT quốc 

gia; Công điện số 519/CĐ-BGDĐT ngày 18/6/2019 của Bộ GDĐT về việc tập 

trung phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; Công điện số 520/CĐ-

BGDĐT ngày 18/6/2019 của Bộ GDĐT về việc tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi 

THPT quốc gia năm 2019 tại các địa phương; Công văn số 1960/BGDĐT-TTr 

ngày 09/5/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT 

quốc gia năm 2019; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham 

nhũng trong hoạt động công vụ; Công văn số 3642-CV/TU ngày 11/6/2019 của 

Tỉnh ủy Lâm Đồng và Công văn số 3593/UBND-VX1 ngày 13/6/2019 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng v/v tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT QG năm 

2019; các văn bản hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. 

- Tập trung rà soát nhân sự tham gia công tác thi, thanh tra thi và giám sát 

đảm bảo về số lượng đáp ứng yêu cầu về phẩm chất và năng lực theo quy định. 

- Tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phân 

công nhiệm vụ đối với các thành viên tham gia công tác thi. 

- Tiếp tục triển khai công tác đề thi, đảm bảo quy trình in sao, bảo mật 

trong các khâu in sao, vận chuyển, lưu giữ đề thi, bài thi. 

- Sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau 

khi có kết quả. 

2. Các đơn vị phối hợp, các đơn trực thuộc Sở, các điểm thi 

- Tiếp tục triển khai, tập huấn Quy chế thi THPT quốc gia và các văn bản 
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hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 cho tất cả các 

thành viên làm công tác thi. 

- Tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phân 

công nhiệm vụ đối với các thành viên tham gia công tác thi. 

- Tiếp tục rà soát các điều kiện cơ s , vật chất phục vụ công tác chấm thi, 

coi thi; thực hiện nghiêm các kiến nghị theo Kết luận số 1180/KL-SGDĐT ngày 

18/6/2019 của S  GDĐT về kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia tỉnh 

Lâm Đồng năm 2019.  

- Phối hợp chặt chẽ với công an để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thiết 

bị trái phép vào phòng thi, nhất là các thiết bị công nghệ cao; Đảm bảo an ninh, 

an toàn và tạo điều kiện thuận lợi tối đã về đi lại, nơi   cho cán bộ, giáo viên, 

nhất là giảng viên các trường đại học, cao đẳng làm thi tại địa phương. Tăng 

cường công tác phối hợp với thanh tra, kiểm tra trong quá trình tổ chức thi. 

- Rà soát các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ 

sinh an toàn thực phẩm và điện, nước; có phương án kịp thời khắc phục khó 

khăn, bất cập và xử lý sự cố bất thường;  

- Kịp thời hỗ trợ thí sinh thay đổi đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau 

khi có kết quả. 

3. Đoàn thanh tra coi thi, Đoàn thanh tra làm phách và chấm thi 

- Triển khai hoạt động thanh tra coi thi từ ngày 23/6/2019; thanh tra chấm 

thi từ ngày 27/6/2019.   

- Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi và việc phổ biến, tập huấn Quy 

chế thi THPT quốc gia năm 2019 tại các điểm thi. Các tổ thanh tra cắm chốt tại 

các điểm thi báo cáo kết quả kiểm tra về S  GDĐT (qua Thanh tra S , điện 

thoại số 02633.531.842) trước 11 giờ 30 ngày 24/6/2019. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên tục, sát sao, đặc biệt quan tâm các 

biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn khu vực lưu giữ bảo quản đề thi, bài thi; khu 

vực làm phách; việc thực hiện quy trình, nghiệp vụ đối với các thành viên tham 

gia công tác thi. 

- Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện các tình huống bất thường kịp 

thời báo cáo về Lãnh đạo Hội đồng thi và bộ phận trực thanh tra thi. /. 

          

- Như trên; 

- Ban CĐ thi THPTQG tỉnh Lâm Đồng (để b/c); 

- Thanh tra Bộ GDĐT (để b/c); 

- Các Đoàn thanh tra thi (để t/h); 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Thị Hồng Hải 

 

 



3 

 

 

 

                                                                               


		2019-06-19T16:37:26+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




