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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thi và kết thúc năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn 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;  

Căn cứ Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện về 

triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn huyện và các 

Văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; 

 Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức thi và kết thúc năm 

học 2021 - 2022 đối với các cấp học như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2021 - 2022 của các cấp học, 

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy 

chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; đảm 

bảo kết quả thi công bằng, chính xác, đánh giá sát thực chất lượng, kết quả dạy 

và học. 

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ thi nhằm tạo được sự 

đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và toàn 

xã hội về chủ trương tiếp tục tổ chức thi theo hướng phát triển phẩm chất và 

năng lực người học. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị 

trong triển khai, tổ chức kì thi chuyển lớp, chuyển cấp, Kỳ thi Trung học phổ 

thông quốc gia trên địa bàn huyện. 

- Đảm bảo an toàn tài sản của các trường học trong thời gian nghỉ hè; đảm 

bảo sự phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn 

nơi học sinh cư trú tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, 

giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2022. 

2. Yêu cầu  

- Tổ chức nghiêm túc việc phổ biến, học tập quy chế thi và các văn bản 

hướng dẫn Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, tập huấn nghiệp vụ thi cho cán 

bộ, giáo viên; các cơ quan, ban, ngành phối hợp tích cực chuẩn bị mọi mặt cho 

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.  
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- Tổ chức thi, kiểm tra cuối năm của các cấp học đảm bảo an toàn, nghiêm 

túc; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường 

học.  

- Hoàn thành chương trình các cấp học đảm bảo theo kế hoạch và khung 

thời gian năm học, đánh giá cuối năm theo quy định, giao nhận học sinh cuối 

cấp đảm bảo chất lượng, bàn giao học sinh được tham gia sinh hoạt hè tại địa 

phương; có kế hoạch mua sắm, sửa chữa cơ sử vật chất cho năm học tiếp theo. 

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI CHUYỂN LỚP, KỲ THI TRUNG 

HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2021-2022  

1. Đối với cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở  

Tổ chức rà soát, thực hiện chương trình đến thời điểm thi của các môn 

học; bố trí thời gian ôn tập cho các khối lớp; tổ chức ra đề thi, tiếp nhận đề thi; 

thành lập các Hội đồng ra đề thi, thẩm định đề, Hội đồng coi thi và chấm thi cấp 

trường, cấp Phòng, đảm bảo các khâu ra đề, duyệt thẩm định đề, sao in và bảo 

mật đề thi đúng quy chế, giao nhận đề thi, tổ chức thi theo đúng lịch. Cụ thể như 

sau:  

- Cấp Mầm non: Hoàn thành chương trình giáo dục vào ngày 25/5/2022; 

tổ chức bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1 cho cấp Tiểu học xong trước ngày 

31/5/2022. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022. 

- Cấp Tiểu học: Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học từ 25/4 đến 

29/4/2022; xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5, bàn giao 

học sinh lên lớp 6 cấp Trung học cơ sở. Kết thúc học kỳ II, hoàn thành kế hoạch 

giảng dạy và học tập trước ngày 25/5/2022. Kết thúc năm học trước ngày 

31/5/2022. Tổ chức lễ ra trường cho học sinh đã Hoàn thành chương trình tiểu 

học ý nghĩa, tiết kiệm, tạo dấu ấn tốt đẹp cho các em khi chia tay nhà trường. 

- Cấp Trung học cơ sở: Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II các môn thi đề 

chung của Sở Giáo dục và Đào tạo (theo hướng dẫn số 883/SGDĐT-GDTrH 

ngày 07/4/2022 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối học kì 

II cấp THCS năm học 2021-2022), các môn thi đề chung của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo từ ngày 26/4 đến 29/4/2022; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 

II trước ngày 25/5/2022 kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022; tổ chức xét 

duyệt tốt nghiệp Trung học cơ sở cho học sinh lớp 9 xong trước ngày 

30/5/2022; tăng cường công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 Trung 

học phổ thông năm học 2022 - 2023. 

2. Đối với cấp Trung học phổ thông 

- Thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022; 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn phối hợp tổ chức tốt kỳ thi; 

tạo điều kiện cho trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên triển khai thực hiện kế hoạch, phương án tổ chức kỳ 

thi. Tổ chức tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin 

liên lạc, cơ sở vật chất, y tế, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, 

phương án ứng phó với các hiện tượng bất thường do thiên tai, dịch bệnh, hoả 
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hoạn, cháy nổ, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19; tạo điều kiện 

nơi ăn, nghỉ cho thành viên làm nhiệm vụ coi thi. Phối hợp với Công an huyện 

bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi; hỗ trợ trong công tác nhận đề thi, giao bài 

thi, hồ sơ thi. Huy động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. 

- Thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo, theo các văn bản hướng 

dẫn công tác tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về những điểm mới trong kỳ thi 

nhằm tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ 

huynh học sinh và xã hội về chủ trương tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông 

quốc gia năm 2022 nghiêm túc theo tinh thần đổi mới công tác thi của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.  

- Tổ chức ôn thi chuyển lớp và tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc 

gia cho học sinh lớp 12 cụ thể như sau: 

+ Trường Trung học phổ thông huyện: Đối với các môn thi lớp 12 theo đề 

chung của Sở Giáo dục và Đào tạo (thực hiện theo hướng dẫn của Sở), các môn 

thi còn lại hoàn thành chậm nhất trước 30/4/2022; đối với các môn của khối 10, 

khối 11 hoàn thành chậm nhất trước 10/5/2022. Tổ chức Kỳ thi Trung học phổ 

thông quốc gia cho khối 12 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Đối với các 

môn thi lớp 12 theo đề chung của Sở (thực hiện theo hướng dẫn của Sở), các 

môn còn lại của lớp 10, 11, 12, đơn vị chủ động ra đề, thẩm định đề kiểm tra, bố 

trí thời gian kiểm tra và hoàn thành kiểm tra, đánh giá kết quả và xếp loại hai 

mặt của học viên lớp 12 trước 05/5/2022; lớp 10, 11 trước ngày 10/5/2022. Tổ 

chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia cho khối 12 theo hướng dẫn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

III. CÔNG TÁC KẾT THÚC NĂM HỌC 2021 - 2022 

1. Các hoạt động chuyên môn 

- Sau khi thi học kì II, tiếp tục hoàn thành chương trình giảng dạy theo kế 

hoạch giáo dục nhà trường.  

- Hoàn thành điểm, xét, xếp loại 2 mặt giáo dục, hoàn thành các loại hồ 

sơ, báo cáo cuối năm học. 

- Tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm học đối với các tập thể, 

cá nhân ở cấp trường. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, 

kỹ năng trong hè và tập huấn chuyên môn cho cán bộ, giáo viên từng cấp học 

theo Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

- Tiếp tục rà soát chuẩn bị các điều kiện cho triển khai dạy học theo 

chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, 7 và lớp 10 năm học 2022 - 2023. 
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- Tổ chức kiểm kê tài sản các trường học và tổng kết năm học 2021 - 2022 

đối với tất cả các trường từ 26/5 đến 31/5/2022.  

- Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS huyện, các trường nội trú Trung ương (có kế hoạch riêng). 

- Tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 cho học sinh, lễ tri ân cho học sinh cuối cấp ý 

nghĩa, tạo dấu ấn tốt đẹp cho các em khi chia tay nhà trường nhưng phải đảm 

bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

2. Công tác quản lý học sinh trong hè 

 Tổ chức bàn giao học sinh về địa phương để Đoàn Thanh niên các xã, thị 

trấn tổ chức hoạt động hè cho học sinh. 

 3. Công tác bảo vệ tài sản, rà soát cơ sở vật chất 

- Bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học và các dụng cụ 

khác của nhà trường chu đáo, không để xảy ra mất mát, hư hỏng, có kế hoạch 

sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, trang thiết bị hỏng, xuống cấp trong dịp hè. 

- Rà soát, tổng hợp nhu cầu sửa chữa cơ sở vật chất từ các nhà trường để 

UBND huyện cân đối ngân sách thực hiện sửa chữa trong hè. 

4. Công tác tổ chức cán bộ 

- Kịp thời xem xét điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên; 

bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý theo yêu cầu và nhiệm vụ công tác, trong 

đó quan tâm bố trí đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các 

trường chuẩn Quốc gia. 

- Tổ chức tuyển dụng viên chức cho năm học 2022- 2023 theo số lượng 

người làm việc đã được giao. Số giáo viên, nhân viên còn thiếu sẽ tiếp tục hợp 

đồng đảm bảo cho công tác dạy và học. 

- Hướng dẫn công tác đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động theo văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thi kết thúc năm 

học 2021-2022 đối với các trường học trực thuộc UBND huyện; chỉ đạo các 

trường tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ II cho học sinh theo các văn bản 

hướng dẫn. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu công tác luân chuyển, điều động 

và  tuyển dụng viên chức, đảm bảo số người làm việc trong năm học 2022-2023 

tại các trường học trên địa bàn. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham mưu các văn 

bản chỉ đạo về Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2022. 
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- Hướng dẫn các trường tăng cường công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 

chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; tổ chức tuyên truyền, định hướng nghề 

nghiệp, phân luồng cho học sinh cuối cấp THCS. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham mưu các văn 

bản chỉ đạo về Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2022. 

2. Phòng Nội vụ 

 Chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo tham mưu luân 

chuyển, điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ 

quản lý theo yêu cầu và nhiệm vụ công tác. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên 

chức cho năm học 2022 – 2023; thực hiện công tác thi đua khen thưởng cuối 

năm học. 

 3. Công an huyện 

  Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi; tham gia bảo vệ tại các 

Hội đồng coi thi; phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực; xây dựng 

kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc 

gia. 

 4. Trung tâm Y tế huyện 

  Chỉ đạo các cơ sở y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân 

trong đó đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe của giáo viên, học sinh và các lực 

lượng tham gia tổ chức kỳ thi. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, kiểm tra giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định 

về an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng 

đến sức khoẻ thí sinh và những thành viên tổ chức kỳ thi. Chuẩn bị lực lượng 

cán bộ, trang thiết bị, cơ số thuốc để thực hiện sơ cấp cứu kịp thời trong trường 

hợp cần thiết.  

 5. UBND các xã, thị trấn:  

 Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các đơn vị trường học tổ 

chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác giáo dục 

cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; phối hợp bảo vệ tài sản trường học trong 

thời gian nghỉ hè; tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè phù hợp, bổ ích cho thanh, 

thiếu nhi. Rà soát và bố trí kinh phí, vật liệu, ngày công tổ chức sửa chữa, nâng 

cấp nhà vệ sinh nhỏ, lẻ. 

 6. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị có liên quan 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp cùng ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này, chủ động xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tích cực tuyên truyền, vận 

động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tạo điều 

kiện, phối hợp với các nhà trường tổ chức tốt các kỳ thi và các hoạt động hè cho 

học sinh. 
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 7. Trường Trung học phổ thông; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện 

 - Tổ chức dạy học hoàn thành chương trình để thi học kỳ II cấp Trung học 

phổ thông năm học 2021 - 2022 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và 

Đào tạo.  

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi và ôn tập do 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

- Tổ chức tư vấn cho phụ huynh hiểu về chủ trương của Đảng, Nhà nước 

theo các văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 

2022. Tổ chức ôn tập; tư vấn, hướng dẫn cho học sinh đăng ký dự thi các môn 

trong Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia theo nhu cầu, năng lực và điều kiện 

của học sinh. Phối hợp với các trường Đại học, cao đẳng và các trường dạy nghề 

tổ chức tuyền truyền hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh. 

- Tổ chức học Quy chế thi, tập huấn quy trình tổ chức thi cho cán bộ, giáo 

viên, học sinh. Hướng dẫn học sinh làm Hồ sơ đăng ký dự thi. Các đơn vị chuẩn 

hoá dữ liệu của thí sinh đảm bảo đầy đủ, chính xác, công khai; chỉnh sửa, thực 

hiện các bước theo quy trình, hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

 8. Các Trường Mầm non, Tiểu học và THCS 

 - Tăng cường công tác ôn tập để kỳ kiểm tra cuối năm có chất lượng; phối 

hợp để bàn giao chất lượng học sinh chuyển cấp, xét tốt nghiệp học sinh THCS 

đảm bảo đúng quy chế; tổ chức rà soát và kiểm kê tài sản giao cho nhà trường 

quản lý. 

 - Cập nhật thông tin học sinh đăng ký tuyển sinh đầu cấp trên hệ thống 

phần mềm; tổ chức tổng kết năm học; phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trực hè và bàn giao học sinh về địa phương trong dịp hè.  

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị 

trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế 

hoạch này./.                                         

Nơi nhận:                                                                                     
- Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện;                                                     

- Các đồng chí UVBTVHU;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc; 

- Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;    

- Các Trường THPT, PTDTNT THCS huyện, 

các trường học thuộc huyện; 

- Lưu: VT.                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 
Tô Thị Hiến 
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