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ICE HOACH
Chi do dam bão an than, an ninh các k5' thi và tuy&i sinh
qun Hoàng Mai nám 2021
Can cit Quy chê thi tot nghip trung h9c phô thông ban hành kern theo
Thông tu s6 15/2020/TT-BGDDT ngày 26/5/2020 và duqc sita dôi, bô sung tai
Thông tu s6 05/2021/TT-BGDDT ngày 12/3/2021 cUa BQ trutng BO Giáo dye
va Dào tao; Côn van so 1318/BGDDT-QLCL cüa BO Giáo dye và Dào tao
ngây 05/4/2021 ye vic hubng dan tO chite K' thi tOt nghip THPT nãm 2021;
CAn cit COng vAn S6 1 199/SGD&DT-QLT ngày 13/4/202 1 ciia Sb Giáo
dyc vâ Dào tao Ha NOi ye viec htthng dan tuyên sinh vâo cac tru&ng mãm non,
6 nAm hçc 2021 - 2022; Cong van so 1 146/SGDDT-QLT ngày
1&p 1 và
09/4/202 1 ciia Sb Giáo dye và Dào tao Ha NQi ye viGe hu&ng dam tuyên sixth vao
10 trung hçc phô thông nãm hyc 2021 - 2022; Cong vAn sO 1201/SGDDT-.
QLT ngày 13/4/2021 ciia Sb Giáo dye và Dào tao Ha NOi ye vic Iuróng dan to
chitc thi tOt nghip trung h9c phO thông nAm 2021;
CAn eli Quyêt dinh sO 392 1/QD-UBND ngày 20/5/2021 ciia UBND qun
Hoáng Mai ye vic thành 1p Ban Chi dao thi va tuyên sinh qun Hoàng Mai
nAm 2021,
Ban CM dao thi va tuyên sixth qun Hoàng Mai näm 2021 ban hành
Kê hoach chi dao dam Mo an toãn, an ninh các k$' thi và tuyên sinh qun
Hoàng Mai nArn 2021 nhu sau:
I. Mijc dIch, yêu eLi
1. Myc dich
- TO chlrc tOt cae k5' thi và tuyên sixth trén dja bàn Qun.
- Dam Mo cho các khu vxe tO chite cáe k' thi và tuyên sinh trên dja bàn
Qun nAm 2021 diên ra nghiêm tim, an toàn, an ninh; darn bào các diêu kin tOt
ye cci sb 4t chat, con ngirM phyc vy các k5' thi và tuyên sinh ten dja bàn Qun.
A
2. Yeu can
- Các dan vj lien quan, the phOng ban ehirc nàng cM Qun va TJBND các
phxthng nghiêrn chinh chip hânh sr phân cOng nhirn vy eiia Ban chi dao, tharn
gia th?c hin tOt các nhim vy dam Mo day dii eác diéu kin con ngu&i, ca sb
4t chat,... phyc vi kjp thôi cho the k5' thi và tuyén sinh theo dung quy djnh ciia
Bàn CM dao Thành phO.
- Ca than chju tráeh nhiem vbi thim vy duqc giao truOc cap trên twc
tip, thii tnthng dun vj là ngubi chju trách nhim cuOi eàng cong vic duvc giao.
II. Nhim vy và các giãi pháp chInh
1. Ban Chi dao the k5' thi và tuyên sinh qun Hoàng Mai nAm 2021 có
trách nhiern tharn gia, phOi hçxp eht chê vbi Sb Giáo due và Dào tao Ha Nôi tO
lop

lap

A

ye

ye

2
chCrc huông dLi, chi dao, ki&m tra cong tác tt chüc thvc hin theo nhim vy
dugc giao v& thi và tuy&n sinh trén dja bàn, có phuang an kjp thai khàc phpc cáo
tIth huOng oó the xáy ra.
2.[My manh cOng tao tuyên truyên, quán trit day dii cáo quy chê thi va
tuy&i sinh hin hành; km mOt sO dim mâi trong tO chüc thi tot nghip THPT
va tuyên sinh trinh dQ dai hçc, tuyén sinh trinh dQ cao dàng nganh Giáo dye
maIn non; tuyên truyên ye myc dIch, yêu câu vá tam quan tryng ciia cáo k5r thi
và tuyn sith thrn nâng cao nh3n thfrc ciia lath dao, can bo tham gia lam
thim vii thi và tuyên sinh trén dja bàn Qun.
3. Hrn9ng dn các dun vj triên khai cáo cOng vic, chuãn bj ye con nguäi,
cci so vat chat, trang thiêt bj k5' thuat phyc vy cáo k5' thi và tuyên sixth trén dja
bàn Qun.
4. Xây drng phucing an dê phông thién tai, chaynO, chông in tao giao
thOng, các bin pháp dam bào an ninh, an toàn cho các diem thi, khu we tO chüc
thi, dam bâo an toàn cho can bQ, giáo vién tham gia to chüc thi và thI sith. Dam
bão co dii din hrOi vâ có phucmg an dir phóng ye din cho cáo hoat dng cia
HOi dOng thi và tuyên sinh.
5. Tang cuàng cOng tao kiêm tra cáo khâu chuân bj cho cáo kj' thi va
tuyên sixth tai cáo diem thi và hOi dOng tuyên slit trén dja bàn Quan.
6. Dam bâo kinh phi cho Ban Chi dao thi va tuyên sinh tham gia to chüc
cáo k5' thi vâ tuyn sixth trén dja bàn Qun.
III. Ta chfrc thtrc hiên
1. Di vói phông Giáo dyc vi Dio
- CM dao và hem tra cáo truàng Mâm non, Tiêu hçc, Trungh9c 00 sO
hoán thành ké hoach day hçc, dánh giá xêp loai hgc sinh; chi So, tO chüc cho
hQc sixth lop 9 dãng k di:r thi vào liSp 10 THPT, quán l hO scr dãng k9 dv thi
vao lop 10 THPT ding quy djnh cüa BO Giáo dyc và Dào tao.
- CM 5o cáo tnthng THCS tO chüc hQc tsp, quán trit Quy ché thi cho toàn
the can bô, giáo vien, nhân viên va hgc sinh khôi9.
- CM dao cáo trubng hçc trong Qun chuân bj diêu 1cin ye cu sO 4t chat
phiic vi:i các ks' thi va tuyên sinh trén dja bàn Qun.
- PhOi hçxp vOl cáo phông, ban lien quan, UBND các phuàng chuân bj dày dii
cáo diêu kin ye nhãn lvc, co sà vat chat, trang thiêt bj k thuat dé tO chüc cáo k5'
thi; d bào an ninh trat tçr, an tom các dja diem tO chirc thi trén dja bàn Q4n.
- PhOi hçxp cht chê vol Trung tam 'i te Qun, L1BND các phu?ing xây
dçng phucxng an phông, chOng djch Covid- 19 trong qua trInh to chüc thi Va
tuyên sixth theo huOng dan cia Trung uong, Thành phO vâ Qun dam bào an
toàn tuyêt dOi cho cáo thI sixth, can bQ và nhfing ngu&i tham gia t chüc 1<5' thi;
cOphucing an dv phàng trong cOng tao tO chic thi, tuyên slit ing phO vol din
biên phic tap cia djch Covid-1 9.
- Báo cáo, tham mini dé xuât vOl Ban Chi 5o Qun xü l các vn d phát
sinh trong qua trInh to chic thi, tuyên sith.
2. Cong an Qun:
- Xây diyng Kê hoach cy the dam bào an ninh, trat ti:r, an toàn cho cáo
diem thi, khu vrc tO chic thi vâ myth sinh.
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- Huécng dan, thvc hiOn cong tác ph6i hqp dam bào an ninh, an toàn cho
CáC k5i thi và tuyén sinh trén dja bàn Qun.
- Triên khai the biGn pháp bâo dam an ninh eho k3' thi, dac bit cong the
bão mt dê thi, vn chuyén âé, bài thi; to ehirc bào dam an nith, an toàn eho các
diem thi; gift gIn an ninh, trt tr và an man eac dja diem to ehüe thi.
- Chi dao lye luqng cánh sat giao thông có ke hoach trirre chOt và phOi hcrp
vài UBND cáe phuäng dam bào an toàn giao thOng, phOng chOng cháy nO ô the
da diem tO chüe thi và tuyén sinh, tao diêu kiOn dé can bo lam cOng tác thi và
hçe sinh den dja diem thi dung thôi gian quy dinh.
- CM So lye luqng phOng cháy, ehfta cháy có kê hoach kiém tra an toàn
eháy n6, bô tn tr%re 24/24 trên eac dja bàn phuäng cO Diem thi de kjp thai giãi
quyêtkhi cO sycO xàyra.
- Chju trách thiOm ehi dao Cong an phuàng phôi hccp vài cáe ca s& giáo
dwe rà soát, diêu tra trê trong do tuOi mãm non, lop 1, lép 6 và xác nhn cu trü
trên dja bàn theo quy djnh hiOn hAnh.
- Näm bat va phôi hyp xü l (néu cO) thông tin lien quan den k5 thi và
tuyén sith trén khOng gian mang.
3. Van phông HDND-UBND:
Chun bj phuang tiOn phvc vi Ban Chi 5° thi và tuyên sinh di hem tra
cac Diem thi, HOi dOng tuyén sinh trén dja bàn Quan.
4. Phong Tax chrnh - Ke hoch:
- Du tru kinh phi d Ban Chi dao thi va tuyén sinh cua Quân triên khai
thyc hiOn tOt các nhiOm vçt duçxegiao.
.- Dam bao cap kinh phi kp thai cho cac ca quan lien quan theo dung che
dO quy djnh.
- PhOi hqp vâi phông Giáo dye và Dâo tao htr&ng dam kinh phi thi và
tuyên slit theo dángchê do và dam bào cae yêu câu ye tài ehIth eUa k5' thi,
tuyén sixth.
5.TrungtâmYt&
- Tham muu vOi UBND Quãn ban hành K&hoach dam báo y té, phông chOng
djch bOnh Covid-19 trong eae k5r thi và tuyên sinh nàm 2021 trên dja bàn Qun.
- CM 5o các tram Y tê phuäng dam bào cO dü nhân viên y te, thuOc va
cáe phuong tiOn y te san sang phOi hçip vói cáe Diem thi tao diêu kiOn ru tién
cap thu và chain sOc sue khOe cho h9c sinh: eWing nhn both, thucxng tIch
chInh xác Va nhanh chOng khi eO nhftng bat trAc xáy ra trong qua trinh thi.
- Chü dung phôi hcxp eht chê vâi phOng Giáo dye và Dào tao, UBND eác
phu&ng và cac don vj cO lien quan trién khai nghiêm tue eáe biOn pháp dam báo
ye phOng, chOng djch Covid-19 theo dung cM 5o cüa Trung uang, Thành ph6
và Quãn.
- CO phuong an h6 trçc dam bào vO sinh an toan thve phm và d phông,
ngàn ngüa eae loai djeh beth, kjp th&i xfr 1)2 eae tInh huOng khi cO djeh bOth
hoe ngQ dQe thyc phâm xay ra tai các dja diem tO chüc thi.
6. Cong ty Din Ivc Hoing Mai:
- Yéu cau dam báo cung cap diOn lithi On djth phve vii k$' thi, tuyén sith
trong qua trmnh thi, tuyen sinh.
IC
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- Darn bao cung cp din 1mM tn djnh phvc vii eác Dim thi. Co phuo'ng
an dv phông khi m.t dien 1mM d eáe DMm thi eó dien lam viee lien tue.
7. Phông Van hóa và Thông tin:
- Tang eu&ng tuyên truyên, pho biên miie dich, yêu eâu Va tarn quan tr9ng
cüa 1(5' thi và tuyn sinh, phán ánh kjp th&i hoat dQng cüa 1(5' thi và tuyên sixth;
ph6i hüp vâi phông Giáo dxe va Dào to cung cap kjp th&i, day dü, chinh xáe
eae quy djnh, thông tin can thiêt ye K5' thi và tuyên slit.
- NAm bAt và ph6i hçxp xfr 1' (nêu co) thông tin lien quan den 1(5' thi va
tuyn sinh tai dia bàn Qun trén không gian mang.
8.PhôngNivy:
- Than muu vâi UBND Qun dam bào äü so luqng, ea eâu ctôi ngfl can
bO quãn l', giáo viên, nhãn viên cho cáe tnthng Mfim non, Tiêu h9c, ThCS
trong Qun theo quy djnh.
- Tham irnm vói UBND Qu.n eó các hmnh thüe xü 1', k5' 1ut theo quy
dinh di voi cac th chüe eá nhân vi pham Quy ché thi, Quy ehê tuyên sixth.
9. Doàn thanh niên Cong san H ChI Minh q$n Hoing Mai:
- TrMn khai the chuong trInh "Sinh viên tInh nguyen", "Tiêp sire müa
thi",... M trçi cae dim thi dam bâo tr8t tij, an toàn eho k5' thi; ho trq thi sinh va
ngubi than eó kho khän va nhu cau trong di lai, an, a ti the diem thi.
- Ph6i hcxp vôi COng an Qun trong viGe diêu tiêt, tO chirc phân luOng giao
thông tai cáe diem thi.
10. Uy ban nhãn dan 14 phu*ng:
- Chi dao Cong an phu&ng, các nhà truäng trén dja bàn phu&ng tO tie
diêu tra sO tré a tüng dQ tuOi di h9c trén dja bàn; so lieu diêu tra ye sO h9c sixth
trng do tuOi tuyên sinh cüa eac trubng trén dja bàn phu&ng phái dirge UBND,
COng an phir&ng xac nhn và ehju trách nhiem ye tInh ehinh xáe, lam co so dé
phân tuyén tuyên sinh môt each khoa hçe, hçxp vói nguyen vçng eüa dông dâo
nguM dan, darn bâo dü eM he eho hçc sinh.
- Day rn?nh cong tác tuyên truyên sâu, rng ye cOng táe tuyên sinh vào
eáe tnthng mâm non, lOp 1, Ió 6 và lOp 10, de biet là tuyén sixth ti-crc tuyk
trén dja bàn phuàng; tuyên truyên v3n dQng nhfin dan nhn thüe dáng ye k5' thi,
tuyén sixth; tham gia ho trg cOng tác tO tie k5' thi, tuyên sinh theo dáng quy
the eUa BO Giáo due và Dào tao.
- Nh&ng Phutng có Diem thi, IJBNID phithng chi So COng an phu&ng
tAng euèng hre lucing dam phông, bâo ye, chôt true thve hien giái tôa the nghen
giao thOng, darn báo an toàn, an ninh trong suôt th&i gian diên ra eae k5' thi và
tüyên sinh. Dam bâo cOng tác ye sixth môi tru&ng truOe, trong và sau eac k5' thi
tai eác Diem thi.
11.Các tr,rông MAm non, Tiu hçc, Trung hçe er sàtrong Qun:
- To ehIre tuyên sixth theo dung quy trmnh, dung Quy ehé eUa BO Giáo d%ie
va Dao tao, Huóng dan eUa SO Giáo diie va Dào tao, UBNI Qun. H?n eh t6i
da viee tuyên sinh trái tuyên, khOng dirge tiêp nhn h9c sinh trái tuyên khi nha
trithng da tuyên dü eM tiêu dirge giao. KhOng tO tie khâo sat h9e sixth dku
nam, tuyt dOi không tO tie thi tuyen hc sinh vao lOp 1.
- Thrc Men nghiem tue eáe quy djnh v dôi tucing tuyên sinh, chi ueu
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tuyên sinh; dam bâo s hQc sinhllâp dáng quy djnh, dc bia Mi vói nhttng
truông ducic côn than trtthng chuân Quôc gia hoac trong qua trinh xây dmg
trtxbng chuân Quôc gia.
- Thçc hin nghiêm quy djnh tai Thông tu 36/2017/TT-BGDDT ngày
28/12/2017 cüa BQ Giáo d%lc và Dâo tao ye thvc hin cong khai dôi vâi ca sä
thuØc h thông giáo dçic quc dan (cong khai v& cam két
dào
giáo diic
chat lucxng giáo diic dào tao, cac diêu kin dam bâo chat luccng và thu chi tãi
chInh), không dirge thu hoc vn dQng cha mc hçc sinh dóng gop các khoãn
ngoãi quy djnh cho nhà truàng.
- Trong th&i gian to chüc the k5' thi, tuyên sinh eác tnr&ng tuyt Mi
khOng bO trI cho can bo, giáo vien, than viên nghi he hoc tO chüc nghi, di thàm
quan $p the.
IV. Tien dy thiyc hiçn.
1. Thi yb 1óp 10 ThPT:
- Thai gian: Tü ngày 99/6/2021 dn h& ngày 12/6/2021.
- Dv kiên dja diem, sO luçcng, dja chi:
so

va

tao

va

A

TT

Ten cym thi

THPT
VietNamBa Lan

2

3

THPT
Hoâng VAn
Thu

THPT
Truong
WIth

Ten Dim
thi

So
phong
thi

Dir kin
A
so thi
sinh dy
thi

THPT
Viêt Nam Ba Lan

20

THCS
Hoãng Li@

18

422

THPT
Hoa.ng Van
Thu

18

432

Trung tam
GDNN-GDTX
HoàngMai

13

432

THPT
Trucing
Djnh

22

528

THCS
Giáp Bat

20

480

THCS
Tan Djith

16

322

07

127

3.096

480

Dja chi

Din thoal

só 1 ngô 48 duàng Ngçc
Si, phithng Hoãng Lit, 024. 38615214
qi4nHoãngMai
C
NgO 2 Ngçc Si, Linh
Dam phuOng Hoâng 024.36419622\
I.
Lit, qun Hoàng Mai.
S 234 thrOng LTnh
Nam, phuOng LTnh
024.364401*1
Nam, qun Hoãng Mai.
S6 8 ngo 22 duOng
Khuyn Luong, phuOng
024.36439076
Trn Phü, qun Hoàng
Mai
só 204 pM Tan Mai,
phuOng Tan Mai, q4n 024.38642227
Floãng Mai
só 35 ngô Giáp Bat,
phuóng Giáp Bat, qun 024.38649420
Hoàng Mai
So 35 ph6 Nguyn An
Ninh, PhuOng Thong 024.36643414
Mai, qun Hoãng Mai.

mA
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2. Thi t6t nghip TIIPT:
Th&i gian: Tü ngây 06/7/202 1 den hêt ngày 09/7/2021.
6 nám hyc 2021 - 2022:
3. TuØn sinh vbo các trtr&ng mm non, 16'p 1,
3.1. Thbnh Lp Hi dàng tuyn sinh cüa các trutng:
lórp
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Phông Giáo dye và Dâo tao da ban hành Quyêt djnh thành 1p HOi dông tuyên
sinh eüa 89 truàng (Main non: 51 truông; lieu hçe: 22 trubng; THCS: 16 Iru&ng).
32. Phirorug thüc vi thôi gian tuyn sinh:
3.2.1. Phutxng thüc tuyên sinh: Thvc hin phuong thüc xét tuyên theo
tuyên tuyn sinh do UBND Qun quy djnh; tiêp tyc sü dyng phfin niêm ho trq
tuyn sinh tnrrc tuyên trên toàn Thãnh phô.
3.2.2. Th&i gian tuyên sinh:
* Dôi v&i cae tnrông ngoài cong lip: thai gian tuyên slit ngay sau khi kêt
thñc nàm h9e bat dâu tü ngây 29/5/2021 den ngây 22/7/2021.
* Dôi vài các truäng mâm non, tiêu hçc, THCS cong lap:
- Tuyén sinh bang hInh th&c trrc tuyên:
+ Tuyên sinh vào lép 1: tü ngây 12/7/292 1 den hêt ngày 14/7/202 1;
+ Tuy&n slit tré 5 tuôi vào trithng mâm non: tü ngày 15/7/2021 den h&
ngày 17/7/2021;
+ Tuyên slit vào 1&p 6: tfr ngày 18/7/2021 den hét ngày 20/7/2021;
- Tuyên sinh bang hInh thik tryv tiêio: tü ngây 23/7/202 1 den het ngày
28/7/202 1.
Ban Clii dao yêu c&u eác co sà giáo dye trên dja bàn Qun, phông Giáo dMc
va Dào to và the don vj lien quan nghiêm the th?c hien nhim vy theo ICe hoach nay
dã cac ks' thi và tuyên sinh nàm 2021 trén dja bàn Qun dam bâo dat ket qua tOtJ.,.Nuinhn:
- Sâ Giáo due và Dào t?o Ha NOi;
- B/c Chü tjch UBND Quön;
- Die Trãn Qüy Thai- PCT UBND Quân;
- Các dcm vj: Côn an, Din Iije, N*i vii, (3DDT,
TC-KH, PhOng Yte, VHTT, Qun doàn, DØi canh
sat ccc vâ thu nan thu his;
- Cac thành viên trong BCD thi và tuyên sinh;
- UBND 14 phuthig trong Qun;
- Cáe tmóng MAin non, Ti6u hcic, THCS, THPT Irén
dja bàn Qun;
-Luu:VT,BCD.

PHO cHit TJCH UBND QU4N
A
Tran Quy Thai

