UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1561/SGDĐT-GDTrH
V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung
đảm bảo công tác tổ chức Kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 09 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã.
Tiếp nối Công văn số 1047/SGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2022 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và Công văn số
1531/SGDĐT-GDTrH ngày 07/6/2022 của Sở GD&ĐT về việc chuẩn bị cơ sở vật chất
phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc và
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã tiếp tục thực
hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Các đơn vị tổ chức tập huấn, quán triệt cho cán bộ coi thi và các cá nhân có liên
quan nắm vững quy chế, nghiệp vụ công tác coi thi. Đồng thời, động viên nâng cao tinh
thần trách nhiệm cho cán bộ coi thi và các cá nhân có liên quan nhằm đảm bảo thực hiện
tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian hoàn thành, trước ngày 06/7/2022.
2. Tại các đơn vị được chọn đặt điểm thi phải bố trí địa điểm phù hợp, đảm bảo an
toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét cho thí sinh để đồ dùng cá nhân và các tài liệu,
vật dụng bị cấm mang vào phòng thi theo quy định tại điểm n khoản 4 Điều 14 Quy chế thi
bao gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu,
thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài
thi và quá trình chấm thi. Các đơn vị tổ chức truyên truyền cho thí sinh thực hiện tốt Quy
chế thi, hạn chế mang những vật dụng, đồ dùng không cần thiết vào điểm thi để đảm bảo
an ninh, an toàn cho Kỳ thi.
3. Quán triệt cho cán bộ bộ thi, khi gọi thí sinh vào phòng thi phải kiểm tra kỹ các
vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo quy định tại điểm m khoản 4 Điều 14 Quy
chế thi bao gồm: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không
có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ theo Công văn số 2318/BGDĐT-CNTT
ngày 03/6/2022 của Bộ GD&ĐT về việc danh sách một số máy tính bỏ túi được mang vào
phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn Địa
lí (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác) do Nhà Xuất bản Giáo
dục Việt Nam phát hành; các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin
nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh,
hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.
Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/h);
- Như trên (để t/h);
- Lưu: VT, GDTrH.
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