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V/v phối hợp chỉ đạo tổ chức 
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 

      Lâm Đồng, ngày 21 tháng 5  năm 2019 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố 

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng trân trọng cảm ơn UBND các huyện, 
thành phố đã tích cực phối hợp với Sở GDĐT trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ các năm học tại địa phương, đáp ứng yêu cầu đổi mới theo tinh 
thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.   

Năm học 2018 – 2019, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 
10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi 
trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng; Công văn số 
1735/BGDĐT-QLCL ngày 24/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v phối hợp 
chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019;  

 Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp 
tục hỗ trợ và phối hợp triển khai một số nội dung công tác trọng tâm:  

 - Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt Kỳ thi trên địa 
bàn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và Quy 
chế thi của Bộ GDĐT. Theo kế hoạch, cùng với cả nước, Kỳ thi năm nay sẽ được 
tổ chức từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019 tại tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường triển khai các biện pháp bảo 
đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh, an toàn thực phẩm, cung cấp điện 
nước ổn định tại các điểm thi trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, 
giảng viên tham gia tổ chức thi và thí sinh.  

- Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và phụ huynh ở các 
địa điểm thi; tăng cường vận động các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh 
là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ vùng sâu, vùng xa về 
tham dự Kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại khó 
khăn; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối 
hợp chỉ đạo để Kỳ thi THPT quốc gia  năm 2019 trên địa bàn tỉnh  được tổ chức an 
toàn, nghiêm túc, trung thực và đúng quy chế (có danh sách các điểm thi kèm theo)  

Trân trọng. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BCĐ thi tỉnh LĐ; 
- Lưu: VT, VP. 
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