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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc Phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông  

năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của trường trung 

học phổ thông chuyên;Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ 

thông dân tộc nội trú; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 

tuyển sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-

2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

tỉnh Thanh Hoá; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 543/TTr-

SGDĐT ngày 17/3/2022 về việc phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 10 

trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 

(THPT) năm học 2022-2023 với các nội dung sau: 

1. Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn  

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển sinh 11 lớp chuyên với số lượng 385 học 

sinh (35 học sinh/lớp chuyên), cụ thể như sau: 

- Chuyên: Toán, Tiếng Anh: Mỗi môn 02 lớp;  

- Chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý: 

Mỗi môn 01 lớp.  

1.2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển: 

- Học sinh đúng độ tuổi, có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong Quy chế 

tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông hiện hành; 



2 

 

- Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) 

tại tỉnh Thanh Hóa; các trường hợp khác do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

xem xét, quyết định. 

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ loại 

khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên. 

1.3. Đăng ký dự thi: Tại Trường THPT chuyên Lam Sơn. 

Học sinh đủ điều kiện đăng ký thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn thì 

chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng (NV) dự thi vào 01 lớp chuyên cụ thể.  

1.4. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 riêng cho 

Trường THPT chuyên Lam Sơn. 

1.5. Bài thi, môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi: 

- Mỗi thí sinh phải làm 03 bài thi môn chung (Ngữ văn, Toán và Tiếng 

Anh) và 01 bài thi môn chuyên theo NV đăng ký. Thí sinh đăng ký dự thi và xét 

tuyển vào lớp chuyên nào thì phải làm bài thi môn chuyên đó; môn chuyên của 

lớp chuyên Tin học được thi bằng môn Toán (dành cho chuyên Tin học).  

- Thời gian làm bài các môn chung: 120 phút đối với môn Ngữ văn và 

Toán; 60 phút đối với môn Tiếng Anh; các môn chuyên: 150 phút. 

- Tất cả các bài thi thực hiện theo hình thức tự luận. Riêng bài thi môn 

Tiếng Anh chuyên thi thêm kỹ năng nghe.  

- Tất cả các bài thi được tính theo thang điểm 10 (lấy đến chữ số thập 

phân thứ hai sau dấy phẩy); hệ số điểm bài thi: bài thi môn chung tính hệ số 1; 

bài thi môn chuyên tính hệ số 2. 

1.6. Đề thi:  

- Thành lập 01 Hội đồng ra đề, in sao đề thi cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 

10 THPT chuyên Lam Sơn, làm việc theo nguyên tắc cách ly triệt để, đảm bảo 

tính bảo mật tuyệt đối theo quy định.  

- Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS hiện hành; chủ yếu ở 

chương trình lớp 9. 

1.7. Ngày thi: 01, 02 tháng 6 năm 2022. 

1.8. Xét trúng tuyển: 

- Điểm xét tuyển (ĐXT): Là tổng điểm của 04 bài thi (đã tính hệ số). 

- Điều kiện xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi, 

đã thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và các bài thi môn chung đạt từ 

3,0 điểm trở lên, môn chuyên đạt từ 5,0 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên. 

- Nguyên tắc xét trúng tuyển: Căn cứ vào danh sách những thí sinh đủ 

điều kiện xét tuyển, lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ 

tiêu được giao của từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có 

nhiều thí sinh có ĐXT bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên 

như sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh 
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cùng môn thi (ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba); có điểm trung bình 

của môn thi chuyên năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn năm 

học lớp 9 cao hơn; đạt giải quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao; đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS 

(giải quốc gia chỉ tính ở các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc 

liên ngành giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngành khác phối hợp tổ chức; ưu 

tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba). 

- Thí sinh trúng tuyển lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn phải nhập học và 

không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Dân tộc nội trú (DTNT) và 

lớp 10 THPT công lập; trong thời gian học tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, 

nếu muốn chuyển trường thì phải được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem 

xét quyết định. Trường hợp số lượng học sinh nhập học đối với mỗi lớp chuyên 

chưa đủ chỉ tiêu thì Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển bổ sung đảm bảo công bằng, 

khách quan, đúng quy định. 

- Thí sinh trúng tuyển được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận 

trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. 

- Thời gian hoàn thành xét trúng tuyển: Trước ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

2. Tuyển sinh lớp 10 THPT công lập 

2.1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển: Là học sinh đã tốt nghiệp THCS 

chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên 

(GDTX) tại tỉnh Thanh Hoá, có độ tuổi theo quy định tại Quy chế tuyển sinh 

trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông hiện hành; các trường hợp 

khác do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, quyết định. 

2.2. Đăng ký dự thi: 

- Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, gọi là nguyện vọng 1 

(NV1) và nguyện vọng 2 (NV2) vào các trường THPT công lập tại huyện, thị 

xã, thành phố (gọi tắt là địa phương) nơi học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tại 

địa phương khác phù hợp với điều kiện sinh sống và năng lực học tập của học 

sinh. Trong thời gian đăng ký dự thi, thí sinh được 01 lần thay đổi nguyện vọng. 

- Học sinh đăng ký và dự thi tại trường có NV1. Nếu học sinh đăng ký 

NV1, NV2 tại trường ở địa phương khác nơi có hộ khẩu thường trú thì khi nhập 

học phải viết giấy cam kết học tại nhà trường đến hết cấp học.  

2.3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 riêng cho các 

trường THPT công lập và THPT DTNT. 

2.4. Bài thi, môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi: 

- Mỗi thí sinh làm 03 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 

- Thời gian làm bài: 120 phút đối với môn Ngữ văn và Toán; 60 phút đối 

với môn Tiếng Anh. 

- Tất cả các bài thi thực hiện theo hình thức tự luận. 
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- Bài thi được tính theo thang điểm 10 (lấy đến chữ số thập phân thứ hai 

sau dấy phẩy); hệ số điểm bài thi: Điểm hệ số 2 đối với bài thi Toán và Ngữ văn; 

điểm hệ số 1 đối với bài thi Tiếng Anh. 

2.5. Đề thi 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 01 Hội đồng ra đề, in sao đề 

thi cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và THPT DTNT, làm việc 

theo nguyên tắc cách ly triệt để, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối theo quy định.  

- Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS hiện hành; chủ yếu ở 

chương trình lớp 9. 

2.6. Ngày thi: 17, 18 tháng 6 năm 2022. 

2.7. Xét trúng tuyển: 

- Điểm xét tuyển: Là tổng điểm của 03 bài thi (đã tính hệ số) cộng với 

điểm ưu tiên (nếu có). 

- Điều kiện xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh có đăng ký NV vào 

học tại trường; dự thi đủ 03 bài thi, không vi phạm quy chế thi; các bài thi đạt 

0,5 điểm trở lên và không trúng tuyển vào các trường THPT DTNT; 

- Nguyên tắc xét tuyển: 

+ Các trường THPT công lập trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tổ chức xét tuyển 

theo cơ cấu: 90% chỉ tiêu dành cho NV1, sau khi đã trừ số học sinh được tuyển 

thẳng theo quy chế; 10% chỉ tiêu dành cho NV2.  

(Lưu ý: Khi số lượng ứng với 90% chỉ tiêu NV1 là chữ số thập phân thì 

phần thập phân được ưu tiên làm tròn lên thành 1,0); 

+ Thí sinh đã trúng tuyển NV1 thì không được quyền sử dụng NV2; 

+ Điểm xét tuyển NV2 phải lớn hơn điểm chuẩn NV1 của trường mà thí 

sinh đăng ký NV2 từ 1,0 điểm trở lên; 

+ Trong thời gian quy định, thí sinh dự xét tuyển NV2 phải đến trường 

THPT đã đăng ký và dự thi NV1 rút hồ sơ, giấy báo điểm và làm giấy đăng ký 

dự xét NV2 nộp cho trường THPT đã đăng ký NV2; nếu không, sẽ bị loại khỏi 

danh sách xét tuyển NV2. 

- Sau khi các trường THPT DTNT xét tuyển xong, các trường THPT công 

lập thực hiện xét trúng tuyển như sau: 

+ Lần 1: Xét NV1 (theo cơ cấu đã quy định) theo thứ tự ĐXT từ cao 

xuống thấp (nếu chỉ tiêu cuối cùng của NV1 có nhiều thí sinh bằng điểm nhau 

thì ưu tiên lấy hết vào NV1); 

+ Lần 2: Xét NV2 (theo cơ cấu đã quy định) theo thứ tự ĐXT từ cao 

xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao.  

Nếu chỉ tiêu cuối cùng của NV2 có nhiều thí sinh cùng có ĐXT bằng 

nhau thì xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau: đạt học sinh giỏi cấp tỉnh (theo 

thứ tự Nhất, Nhì, Ba); xếp loại hạnh kiểm; xếp loại học lực; các đối tượng được 
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hưởng chế độ ưu tiên; điểm trung bình năm học lớp 9; tổng điểm trung bình 

cộng 02 môn Toán và Ngữ văn năm học lớp 9. 

Nếu xét tuyển NV2 mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì trường được hạ điểm 

chuẩn NV1 để tiếp tục xét tuyển đối với những thí sinh NV1 và NV2 (có ĐXT 

hơn điểm chuẩn NV1 từ 1,0 điểm trở lên) theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp để 

lấy đủ chỉ tiêu theo kế hoạch.  

- Thí sinh trúng tuyển được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận 

trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. 

- Thời gian hoàn thành xét trúng tuyển: Trước ngày 31 tháng 7 năm 2022. 

3. Tuyển sinh lớp 10 THPT Dân tộc nội trú 

Ngoài những nội dung giống với tuyển sinh lớp 10 THPT công lập đã quy 

định ở khoản 2 Điều 1 của Quyết định này về phương thức tuyển sinh; bài thi; 

môn thi; hình thức thi; thời gian làm bài; hệ số điểm bài thi; đề thi; ngày thi, lịch 

thi; điểm ưu tiên; ĐXT; điều kiện xét tuyển thì công tác tuyển sinh vào lớp 10 

THPT DTNT có những quy định riêng như sau: 

3.1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển: 

- Học sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 

03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc 

biệt khó khăn theo quy định hiện hành của nhà nước; 

- Học sinh người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú ở vùng tạo 

nguồn cán bộ cho các dân tộc được UBND tỉnh quy định; 

- Tuyển không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm là 

con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên 

(tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

theo quy định hiện hành. 

- Học sinh trong độ tuổi quy định;  

- Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc 

chương trình GDTX tại tỉnh Thanh Hoá; các trường hợp khác do Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, quyết định. 

3.2. Đăng ký dự thi: 

- Thí sinh dự thi vào các trường THPT DTNT được đăng ký tối đa 03 NV 

theo thứ tự ưu tiên như sau: 

+ NV1 Dân tộc nội trú: vào 01 trong 02trường THPT DTNT (THPT 

DTNT tỉnh hoặc THPT DTNT Ngọc Lặc);  

+ NV1 THPT và NV2 THPT: vào các trường THPT công lập tại địa 

phương nơi học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc hoặc tại địa phương khác phù 

hợp với điều kiện sinh sống và năng lực học tập của học sinh. Nếu học sinh đăng 

ký dự thi cả NV1 THPT, NV2 THPT tại trường ở địa phương khác nơi có hộ 

khẩu thường trú thì khi nhập học phải viết giấy cam kết học tại nhà trường đến 

hết cấp học. 
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- Thí sinh dự thi tại trường THPT trung tâm của huyện và được xếp phòng 

thi riêng. 

3.3. Xét trúng tuyển: 

- Các trường THPT DTNT thực hiện xét tuyển trước các trường THPT 

công lập. Tuyển 75% số thí sinh có đủ điều kiện theo quy định có ĐXT từ cao 

xuống thấp và 25% còn lại tuyển số học sinh có đủ điều kiện theo quy định và 

ưu tiên vùng, miền, dân tộc theo kế hoạch tuyển sinh của các trường THPT 

DTNT được Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt cho đến khi hết chỉ tiêu được giao 

(sau khi đã trừ số thí sinh được tuyển thẳng theo Quy chế).  

- Thí sinh đỗ NV1 DTNT thì phải theo học tại trường và không được 

quyền sử dụng các NV tiếp theo; trong thời gian học, nếu muốn chuyển trường 

phải được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định. 

- Thí sinh không trúng tuyển THPT DTNT thì được xét NV1 THPT, NV2 

THPT (thực hiện như cách xét tuyển NV1, NV2 vào lớp 10 THPT công lập).  

- Thí sinh trúng tuyển được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận 

trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. 

- Thời gian hoàn thành xét trúng tuyển: Trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.  

- Các trường THPT DTNT phải xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình Sở 

Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo lịch công tác tuyển sinh của Sở Giáo dục và 

Đào tạo. 

4. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngoài công lập  

4.1. Điều kiện tuyển sinh: 

Là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc 

chương trình GDTX, có độ tuổi theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học 

cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông hiện hành.  

4.2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

- Các trường THPT ngoài công lập phải xây dựng kế hoạch tuyển sinh 

trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo lịch công tác tuyển sinh của Sở 

Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, ưu tiên xét tuyển bằng điểm (theo thứ tự ĐXT 

từ cao xuống thấp) của thí sinh tham gia thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 

2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trước rồi mới đến các phương 

thức xét tuyển khác. 

- Thí sinh trúng tuyển được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận 

trúng tuyển vào lớp 10 THPT ngoài công lập năm học 2022-2023. 

- Thời gian hoàn thành xét tuyển: Trước ngày 13 tháng 8 năm 2022. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 

kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; đồng thời chỉ đạo, 

hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các trường phổ thông (nơi đặt điểm thi) thực 
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hiện nghiêm, có hiệu quả phương án tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 

học 2022-2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

- Giám đốc Sở quyết định thành lập các Hội đồng: Ra đề, in sao đề thi; coi 

thi; làm phách; chấm thi; phúc khảo; xét trúng tuyển (tuyển sinh); quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các Hội đồng; hướng dẫn công tác tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 theo đúng quy định của pháp luật 

hiện hành; báo cáo kết quả công tác tuyển sinh với UBND tỉnh. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo Trường THPT chuyên Lam Sơn thông báo bằng văn 

bản công tác tuyển sinh đến các cấp quản lý giáo dục, các trường học có đối 

tượng dự thi và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh 

Thanh Hoá trước ngày thi ít nhất là 60 ngày theo Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường THPT chuyên; thu và kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ thí 

sinh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan 

chuẩn bị tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và biện pháp đảm bảo vệ sinh 

phòng dịch, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định tại Hội đồng ra 

đề, in sao đề thi và các trường phổ thông (nơi đặt điểm thi). 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra chặt chẽ tất cả các khâu liên quan đến kỳ thi như: Bảo mật đề thi, in 

sao đề thi, vận chuyển đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, xét trúng tuyển đảm 

bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ phương án đã được 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định này, thành lập Ban Chỉ đạo thi 

vào lớp 10 THPT cấp huyện với cơ cấu thành phần tương ứng như Ban Chỉ đạo 

thi vào lớp 10 THPT cấp tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

Ban Chỉ đạo thi và kiểm tra thi, đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm 

túc, khách quan, đúng quy chế. 

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng 

phương án bố trí kinh phí để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 

học 2022-2023 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; trình 

UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.  

- Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế 

hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn; phân định rõ trách nhiệm 

từng khâu công tác tổ chức thi, đặc biệt trong bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, 

bài thi; đảm bảo an toàn khu vực ra đề, in sao đề thi, khu vực làm phách, chấm 

thi và các trường phổ thông (nơi đặt điểm thi). 

- Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các 

biện pháp y tế đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các thành viên tham gia Hội 

đồng ra đề, in sao đề thi tại nơi làm đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo 

các đơn vị y tế trên địa bàn phối hợp với ngành Giáo dục địa phương triển khai 
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các biện pháp phòng chống dịch (nhất là phòng, chống dịch Covid-19), cấp cứu, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa điểm tổ chức thi. 

- Sở Giao thông vận tải: Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an 

toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức 

thi trong những ngày diễn ra kỳ thi.  

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp 

bưu chính, viễn thông thực hiện các biện pháp đảm bảo thông tin liên lạc, đường 

truyền internet, hoạt động bưu chính chuyển phát thông suốt, tạo điều kiện cho 

việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, chuyển 

phát hồ sơ nhập học của thí sinh. 

- Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo có biện 

pháp nhằm đảm bảo ổn định giá cả đối với các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn; 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn phải niêm yết giá 

dịch vụ theo quy định; theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh; chỉ đạo các 

đơn vị quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chủ các cửa hàng tuân thủ 

nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm.  

- Công ty Điện lực Thanh Hóa:  Xây dựng và triển khai phương án ưu tiên 

cung cấp kịp thời, đầy đủ điện cho các Hội đồng: Coi thi; làm phách; chấm thi; 

đặc biệt đảm bảo có điện liên tục 24/24 giờ cho Hội đồng ra đề, in sao đề thi. 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa: Chỉ đạo các tổ chức Đoàn 

Thanh niên trực thuộc triển khai chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp 

sức mùa thi” hỗ trợ các địa phương bảo đảm trật tự, an toàn cho kỳ thi; hỗ trợ thí 

sinh và người thân có khó khăn trong đi lại, ăn, ở tại các điểm tổ chức thi. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành, đơn vị: Giáo dục 

và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Thông tin và truyền thông, Công thương, Giao 

thông vận tải, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Thanh Hoá; Bí thư Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo); 

- TTr: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để báo cáo);   

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 
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