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PHAN CONG
Nhim vij cho eác thành viên Ban Chi do thi và tuyn sinh
qun Hoàng Mai nãm 2021
Can cü Quyt djnh s 392 1/QD-UBND ngày 20/5/202 1 cüa UBND quri
Hoàng Mai v vic thành 1p Ban Chi dao thi và tuyên sinh qun Hoàng Mai
Mm 2021;
D dam bào thng nh.t trong chi dio, diu hành các hoat dQng cüa Ban
Chi dao trong cong tác thi và tuy&n sinh, Tru&ng ban chi dao thi và tuyn sinh
qt4n Hoàng Mai phãn cong thim vii cac thành viên trong Ban Chi 4o thi va
tuyk sinh qun Hoàng Mai Mm 2021 ci th thu sau:
1.Ong Ti4n Qüy Thai - Phó Chü tjch 1JBND Qt4n - Trnông ban chi d4o:
- Thuc hiên nhiém vii phi trách chung, M chüc, chi dao, chju frách nhiem
ye cOng tác dii, tuyk sinh vao lép 10 trung hçc ph thông vâ tuyn sith vao các
tru&ng rnm non, l&p 1, lOp 6 nAm h9c 2021 - 2022 trOn dja bàn qun HoAng Mai;
- Chi dao, kiOm tra các Ban, Ngành, doân th cO liOn quan và the ca sà
giáo• dic trOn dja bàn ph& hap, h trci, dam bâo các diu kin can thiEt eho hoat
dng cüa HOi dng thi;
- Báo cáo vo'i UBND Thânh pht, Sâ Giao dtc và Dào tao Ha NQi ye cOng
tác thi, tuyên sinh vao lOp 10 trung h9c phO thông và tuyn slit vào cac truàng
mam non, lOp 1, lOp 6 Mm hçc 2021 - 2022 trOn dja bàn Qun;
- DO ngh ChU tjch UBND Qun, SO Giáo dye và Dào tao, các
eO
thãrn quyOn khen thtr&ng nhftng ngu&i cO thành tIch; k5 1ut nhftng ngu&i vi
phm uy eh thi, tuy&n sinh.
2. Ba Phm Dam Thyc Hnh - Trtr&ng phông Giáo dye và Dão to Phó Trutng ban thu'&ng tryffc.
- Giüp TrirOng ban diu hành v chuyOn mOn t6 ehüc k$' thi, tuyk sinh; cM
daó, huOng dan, tO chüc thçc hin toàn bO vic diu dng can bO, giáo viên, than
viOn các. tru&ng trung hçc co' sO trOn dja bàn Qu3n tham gia k5' thi tuyn sinh vào
lOp 10 trung h9c phO thông theo diu dng cüa SO Giáo dye và Dâo tao; cong tác
tuyOn sinh vào cac trubng m&m non, lOp 1, lOp 6 näm bce 2021 - 2022 trOn dja
bàn Quãn;
- Tham muu vO'i TruOng ban thành 1p các doàn kim tra cong tác chu.n bj
ca sO vat ch&t cho cOng the tuyn sinh vào lOp 10 trung hc ph thông; kiám
Ut cong tác quàn l dim trung h9c ca sO cüa hçc sith, cong tác xét Mt nghip
trung hc ca sO, cong tác tuy&n sinh vào eác truOng mâm non, lOp 1, lOp 6;
- DO nghj các cp cO thm quyOn khen thuOng, k' luat theo quy djnh quy.
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ch thi va cac quy djnh cüa pháp Iu3t áM vol nhftng ngu&i tham gia lam cong
tác thi, tuyên sinh;
- Chi dao phông Giáo dkic và Dào tao phôi hcrp chat chë vOi Trung tam y
M, UBND các phu&ng và các dan vj có lien quan thvc hien nghiêm téc các Men
pháp phông, chng djch Covid-19 theo dung chi dao cüa Trung i.rang, Thành
ph6 và UBND Qu3n;
- Phôi hqp vOi các Ban, Ngành, doân the lien quan giài quyêt cac van dé
phát slit và báo cáo TruOng ban chi dao;
- Thrc hien cac nhiem vi khác do Tru&ng ban phân cong.
3. Ba Hoàng Thj Lê - Phó Chánh Van phông HDND-UBND Qu4n Phó Trtrô'ng ban.
- Chi dao Van phông HDND-UBND phOi hçrp vOl phông Giáo dçic và
Dào tao d tng hcxp, tham muu vOi ThrOng ban báo cáo ye cong tác thi, tuyn
sinh vào lOp 10 trung hpc ph thông vã tuyên sinh vào các tru'äng mm non, lOp
1,10p6nämhçc2021-2022.
- T châc, trMn khai các cuOc hcp cüa Ban chi dao thi vá tuyn slit Quãn
theo yéu cu.
- Thyc hien các nhiem vi khác do Trtthng ban phân cOng.
4. Ba Tnrotg Thu Ha, fl Thj Thanh Tam - Phó Tnr&ng phông Giáo
dçcvà Dào to - Phó Tnthng ?an.
- To chIrc chi dao và kiêm tra viec hoàn thành ké hoach dy hçc 0 cá;
truäng MAin non, Tiu hçc trên dja bàn Qun;
•Tham mmi d xuât các phuong an tuyén sinh vâo các ca sO giáo diic
Mm non, Tiu hçc dam bão dung quy djnh;
Giüp Phó TruOng ban thu&ng trrc thvc hien cOng viec chuyen mon cüa
k5'thi, tuyên suit theo sr phân cong cüa PhO TruOng ban thu&ng trrc.
Ong Nguyn Thai Sot - Trtr&ng phông Van hóa vã Thông tin qun
Hoàng Mai - Ut viên.
CM dao phOng Van hóa và Thông tin, các bo phn có lien quàn:
- Tang cu&ng tuyén truyên, ph biEn mçtc dIch, yéu câu Va tam quan trçng
cüa k5' tuyn slit. Phãn ánh kjp thèi hoat dng cüa k' tuyén slit.
- Thçrc hiGn các nhiem vp khác do TruOng ban phân cOng.
A
A
6. Ong Le Dirc Thç - Giam doc
Trung tam Y te
Qun - Uy vien.
- Chi dao các co sOy te trén dja bàn Q4n dam bão có dñ nhãn vién y t,.
•
tliucva phircxng tien y tá s&n sang dáp frng kjp th&i các yêu c&u chüa trj, chàm
sOc y t cUa các diem thi.
- Co phuong an ha trçx dam báo ye sinh an toãn thrc phAm và d phOng,
ngän ngüa cac ba1 djch bnh, kip th&i xfr l các tlnh huông khi cO djch bnh
hoid ngQ dQc thvc phrn xay ra 0 các dim t chüc thi.
Thông báo kjp th&l tIth Hit y té dv phông trén dja bàn Qun cho Ban
Chi dao va d xuAt bien pháp giãi quyt trong truông hqp can thit.
- Trong truàng hqp dn th&l dim tO chüc các ks' thi, tuyn sinh närn hçc
s.
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2021 2022 vn con ânh hutng Mi djch Covid-19, chi dao Trung tam Y tê thu
dng phôi hçxp chat chê voi phOng Giáo duc và Dào tao, UBND các phux&ng va
các don vj Co lien quan trin khai nghiêm tue cáe bien pháp dam Mo v phOng,
chng djch Covid-19 theo dung chi dao cüa Trung 'song, Thãnh ph vá Qun.
Thvc hin các nhim vi khac do Trutng ban phan cong.
7. Ong Dng Thanh Tuan Pho Tnrong phong Nyi vij Quin Uy vien.
Tham mini vâi UBND Quân dam bào dü sO hxqng, co câu dQi ngQ cén
•bo quàn l, giáo vien, nhân viên cho các tru&ng Mâm non, Tiêu hçc, THCS
trong Qun theo quy djnh.
Tham mini vói UBND Quân cae hInh thfrc xfr l, k5' luat theo quy djnh
ã6 v&i eác tO chuxc eá nhfin vi pham Quy ch thi, Quy ch tuyên sinh.
Thvc hin the nhiêm vii khác do Tru&ng ban phân cong.
8. Ong Nguyn Minh Hãi Phó Truông phOng TM chInh-K hoch
Qi4n U5' viên.
Ph6i hqp vOi phOng Giáo dic va Dâo tao huOng dk kinh phi thi và
tuyn sinh theo dung ch do và dam bàn cáe yéu c&u v tài chInh eüa k3' thi,
tuyOn sinh.
Thut hiên các nhiêm vu kháe do Tru&ng ban phân cong.
9.Ong Nguyn Van Hung Phó BI thir bàn TNCS H ChI Minh U5
Chju trách nhiêm chü trI, chi dao trMn khai cac chuong trInh "Sinh
• .tInhnguyn", "Ti4p sue müa thi",...h trçr cac di&m thi dam bâo trt tsr, an t~
cho k5' thi; h trçx thi sinh va ngu&i than eó khO khàn và nhu cu trong di ii
& ti cac diem tO ehfre thi, tuyên sinh.
Phôi hccp voi COng an Qun trong viéc diêu tit, tO ehüc phãn lungl
• thông tai the diem thi.
Thve hien eae nhim vi khác do Tru&ng ban phân cOng.
10. Ong Phm Tun Anh Giám dc Cong ty Din hrc bang Mai
Ut vien.
Chi dao Cong ty Din lye Hoàng Mai dam Mo cung cAp din hxói bn djnh
phvc. vi k$' thi, tuy&i sinh.
Chi dao dam bao eung cap then him on drnh phue vu eac diem tin trong
• suOt thbi gian thi. Co phuong an dy phOng khi mAt din luti dé eáe diem thi cO
• dien lam viêe liOn t\lc.
Thyc hin eáe nhim vi kháe do Truâng ban phân cong.
•
•
iii. Ong Nguyn bang Hãi Di tnr&ng di An ninh Cong an Qun
Ut viên.
CM dao eac bô phân Co liOn quan thuc hiOn nhiOm vu bao dam an mit
• ehb k5' thi, tuyên sinh; tO chüe bàn ye vOng ngoài cho eáe diem thi.
CM d.ao cung cap dü lieu dam c's trOn dja bàn các phuOng phyc vçi cOng
tác.phãn tuy& tuyn sinh vào cáe truäng mrn non, lop 1, lOp 6.
PhOi hcrp vâi UBND eáe phu&ng, Doân thanh niOn giài tOa ách tc giao
thông t3i the dim nut giao thông và các dim thi trong nhüng ngày thi va tuyen
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slit; kh&e phvc si;r e kháe (bao, lü lit, hOa hon,...) nu xãy ra.
- Thve hien eác nhiem vi;i khác do Trithng ban phãn cong.
12. Ong Nguyn Anh BUt - Bi Cãnh sat ccc và thu n3n thu h Cong an qun Hoàng Mai - U5k viên.
Ki&m tra an toàn phông cháy ch&a cháy tai cáo diem thi và các khu vçrc
xung quanh dim thi. Co phucrng an phOng cháy no và cü:u n?n, thu ho tai cáo
di&m thi trong nhUng ngày thi.
13. Các ông (bà) Chü tjch UBND 14 phir&ng trong Qu4n.
- Ph& hgp vOi phông Giáo dye vâ Dào tao, cáo cu sâ giáo dye trên dja
bàn phuOng t chüc diu tra s tré 6 timg do tuôi di hçc trén dja bàn dugo phãn
công, dam báo s lieu ehlnh xác d lam co sà trong cOng tao phân tuyn tuyn
sinh mØt each khoa hge, hqp vOi nguyen vng eüa dOng dào ngu&i dan, dam Mo
dücM h90 cho hçc sinh.
- DÀy math cong tao tuyên truy&n sâu, rng ye cong tao tuyM slit vào
cáo tri.r&ng mAm non, lép i, lop 6 và l&p 10, dc biGt là tuyên sinh trve tuyn.
Tuyên truyn, 4n dQng nhãn dan then thâe dung ye ks' thi, tuyên sirih; tham gia
h6 trq cong tao tã chuxe k3' thi, tuyên sixth theo dung Quy ché thi và Quy ch
tuyEn sinh cüa BO Giáo dye va Dào tao.
- Chi dao UBND phu&ng chü dQng phOi hqp vOi phông Giáo dye và Dào
tao, Thing tam y t6 và các don vj lien quan to chüe triên khai thi;re hien nghiêm
tue cáo bien pháp phông, ehông djeh Covid- 19 theo dáng ehi do eüa Trung
uong, Thành phô va Qun.
14. Ba Nguyn ThI Trà Mi - Chuyên viên phông Giáo dyc và Bào to
-Thirkj2.
- Lp biên.bàn cáo cuOc h9p cüa Ban Chi dao.
- Thve hien nhiem vy ttng hcxp bao cáo và cáo van bàn cüa Ban CM dao.
•
- Th?c hien cáo nQi dung khác do Phó Tr'thng ban thu&ng trvc phãn cong.
•
15. Ong Chit Van BUt - Can b phông Giáo dyc vã Dào t3o - Thu k'fr.
- Phytrách thçrc hien cOng tao dft lieu trén cáo ph&n mém h frq tuyên sinh.
- CM dao và thvc hien viOc rà soát thông tin cüa hçc sinh trén h thng
phân rnm thi và tuyên sinh.
- Thvc hien các nOi dung khác do PhO Trutng ban thu&ng tr?e phãn cOng.
Trén day là phân cong nhiem vy thành viên Ban Chi dao thi va tuyn siiih
qi$n Hoàng Mai nàm 2021, trong qua trinh thvc hien, thy vào tmnh hmnh cy
Ban Chi dao oO th xem xét diu chinh cho phü hqp./
Noinh1mn:
- D/c Chfl tjch UBND Qun;
- Cáo d/c PcT UBND Qun;
- Cáo thãnhviên trong BCE) thi và tuyn sinh nàm 2021;
- UBND 14 phuOng thuØc Qun;
- Cáo tniângMam non, Tiêu hçc, THCS, THPT trong Qun;
-Luu:VT.
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