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-CV/TU
V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tố chức 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh

Kính gửi - Các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Những năm qua, các kỳ thi của tỉnh Hà Nam luôn diễn ra an toàn, đạt kết 
quả tốt, được dư luận và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Năm học 2020-2021, 
công tác giáo dục, đào tạo của tỉnh luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo; tuy nhiên tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên ảnh 
hưởng đến công tác dạy và học. Đe các Kỳ thi và tuyển sinh năm 2021 trên địa bàn 
tỉnh được triển khai nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, hiệu quả, tạo thuận 
lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tố chức đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là những điếm mới của Kỳ thi, Quy chế thi 
tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, nhằm nâng cao nhận thức, sự đồng 
thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh, học sinh và toàn thể 
nhân dân trong tỉnh.

2. Ban cán sự đảng ủy  ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
các kỳ thi trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 
của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
các Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, nguồn lực, cơ sở vật chất, trang 
thiết bị để tố chức Kỳ thi tại tỉnh; thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh, an 
toàn thực phấm, an ninh, trật tự; đặc biệt là quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi.

Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và 
người thân ở tất cả các điểm tổ chức thi. Tăng cường vận động các tổ chức, cá
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nhân hỗ trợ thí sinh là con em gia đình chính sách, thí sinh khuyết tật, con em hộ 
nghèo, ... không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế 
hoặc 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 và Thanh tra Chính phủ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, 
trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với Ban cán sự đảng ủy  ban nhân 
dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai 
thực hiện Công văn này; thường xuyên báo cáo tĩnh hình, kết quả thực hiện về 
Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời chỉ đạo./.

Nơi nhân:
- Như trên,
- Các đ/c Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,
- Báo Hà Nam, Đài PT-TH tỉnh,
- VPTU: LĐVP; Phòng Tổng hợp (2),
- Lưu Văn phòng Tinh ủy.
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