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Quyết ñịnh số 33/2021/Qð-UBND bãi bỏ Quyết ñịnh số
24/2013/Qð-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà
chung cư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
25-5-2021

Quyết ñịnh số 1236/Qð-UBND về việc bổ nhiệm Phó Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Ông Hoàng Phước Nhật.
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25-5-2021

Quyết ñịnh số 1239/Qð-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám ñốc
Sở Công Thương: Ông Hoàng Ngọc Sơn.
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26-5-2021

Quyết ñịnh số 1252/Qð-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám ñốc
Sở Thông tin và Truyền thông: Ông Nguyễn Dương Anh.
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26-5-2021

Quyết ñịnh số 1267/Qð-UBND về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm
Giám ñốc Ban Quản lý Dự án ðầu tư Xây dựng Khu vực
Khu Kinh tế, công nghiệp: Ông ðặng Phúc Hiền.
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01-6-2021

Quyết ñịnh số 1334/Qð-UBND về việc cử ông Hoàng Việt Cường,
Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm giữ chức vụ
Giám ñốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
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01-6-2021

Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học
phổ thông năm 2021 và tuyển sinh các lớp ñầu cấp năm học
2021-2022.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 33/2021/Qð-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Bãi bỏ Quyết ñịnh số 24/2013/Qð-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 24/2013/Qð-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2021.
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng
các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1236/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 138/2020/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
Quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông báo số 72-TB/TU ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 622/TTr-SNV ngày 25
tháng 5 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Phước Nhật, Trưởng phòng Phòng Khoa
giáo - Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 ñến ngày 31
tháng 5 năm 2026.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng
các cơ quan liên quan và ông Hoàng Phước Nhật chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1239/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Giám ñốc Sở Công Thương
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 138/2020/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
Quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông báo số 71-TB/TU ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 622/TTr-SNV ngày 25
tháng 5 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Sơn, Trưởng phòng Phòng Quản lý
Công nghiệp, Sở Công Thương, giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Công Thương.
Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 ñến ngày 31
tháng 5 năm 2026.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ,
Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Hoàng Ngọc Sơn chịu trách
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1252/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 5 năm 2021
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 138/2020/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
Quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông báo số 70-TB/TU ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 622/TTr-SNV ngày 22
tháng 5 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Anh, Giám ñốc Trung tâm Giám sát,
ñiều hành ñô thị thông minh tỉnh, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ
Phó Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 ñến ngày 31
tháng 5 năm 2026.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ,
Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Nguyễn Dương Anh
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1267/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 5 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm Giám ñốc
Ban Quản lý Dự án ðầu tư Xây dựng Khu vực Khu Kinh tế, công nghiệp
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 138/2020/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
Quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông báo số 77-TB/BCS ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ban Cán sự ðảng
UBND tỉnh về kết luận phiên họp Ban cán sự ðảng UBND tỉnh;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 581/TTr-SNV ngày 18
tháng 5 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều ñộng ông ðặng Phúc Hiền, Giám ñốc Trung tâm Quản lý khai thác
hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp, ñến nhận công tác tại Ban Quản lý Dự án ðầu tư
Xây dựng Khu vực Khu Kinh tế, công nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế,
công nghiệp tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám ñốc.
Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 ñến ngày 31
tháng 5 năm 2026.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ,
Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh; Trung tâm Quản lý khai thác
hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp; Ban Quản lý Dự án ðầu tư Xây dựng Khu vực
Khu Kinh tế, công nghiệp và ông ðặng Phúc Hiền chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1334/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 6 năm 2021
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc cử ông Hoàng Việt Cường, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
kiêm giữ chức vụ Giám ñốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 138/2020/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông báo số 71-TB/BCS ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Cán sự ðảng
Ủy ban nhân dân tỉnh;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 620/TTr-SNV ngày 24
tháng 5 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Cử ông Hoàng Việt Cường, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh, kiêm giữ chức vụ Giám ñốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thuộc
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng
các cơ quan có liên quan và ông Hoàng Việt Cường chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 6 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
và tuyển sinh các lớp ñầu cấp năm học 2021-2022
Phát huy kết quả ñạt ñược trong năm 2020, ñể Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
và tuyển sinh các lớp ñầu cấp năm học 2021-2022 (sau ñây gọi tắt là Kỳ thi) diễn ra
vào các ngày 05, 06, 07/6/2021 (ñối với Kỳ thi tuyển sinh) và các ngày 07, 08,
09/7/2021 (ñối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT) ñược triển khai bảo ñảm an toàn, nghiêm túc,
chất lượng, tạo ñiều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong ñiều kiện dịch bệnh
COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các
sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ
ñược giao, tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Sở Giáo dục và ðào tạo chịu trách nhiệm chung về Kỳ thi và những
nhiệm vụ cụ thể sau:
a) Là cơ quan thường trực Ban Chỉ ñạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại
tỉnh Thừa Thiên Huế; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, ñịa phương, ñơn vị
liên quan tổ chức tốt Kỳ thi năm 2021; kiểm soát chặt chẽ tất cả các khâu, các bước
trong quy trình tổ chức Kỳ thi theo quy ñịnh, tuyệt ñối bảo mật ñề thi, không ñể xảy ra
gian lận trong Kỳ thi. Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND tỉnh nếu ñể xảy ra gian lận trong quá trình tổ chức thi, vi phạm Quy chế thi.
b) Ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi; cung cấp
chính xác, ñầy ñủ, kịp thời các quy ñịnh, thông tin cần thiết về Kỳ thi; quán triệt ñầy ñủ
Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ñến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên
và học sinh, ñặc biệt là học sinh lớp 12; giải ñáp ñầy ñủ, kịp thời những băn khoăn,
vướng mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan ñến Kỳ thi.
c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, ñơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh,
Ban Chỉ ñạo thi cấp tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tại ñịa phương, bảo ñảm
an toàn, nghiêm túc, chất lượng bao gồm: ñăng ký dự thi, in sao ñề thi, coi thi, chấm thi,
thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi; xét công nhận tốt nghiệp
trung học phổ thông ñúng quy chế, quy ñịnh pháp luật; dự kiến các phương án, kế hoạch
tổ chức thi ñảm bảo an toàn, hiệu quả, ñúng quy chế trước diễn biến phức tạp của
dịch bệnh ñang xảy ra; chọn ðiểm thi dự phòng gần với trường ñặt ðiểm thi và chuẩn bị
ñủ cơ sở vật chất, bàn ghế ñể chủ ñộng khi cần ñến giải pháp cách ly trong những
ngày tổ chức thi.
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d) Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống phần mềm trong Kỳ thi do
Bộ Giáo dục và ðào tạo cung cấp, ñảm bảo thống nhất, tuyệt ñối an toàn, thuận lợi
trong quá trình tổ chức các Kỳ thi.
ñ) Phối hợp với ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh triển khai các hình thức dạy học
phù hợp ñể ñảm bảo việc ôn tập cho học sinh ñược thực hiện liên tục, không bị
gián ñoạn.
e) Chuẩn bị ñầy ñủ các ñiều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị ñể
tổ chức Kỳ thi; ñặc biệt các ñiều kiện ñảm bảo an toàn, tuân thủ khuyến cáo “5K”
trong phòng chống dịch COVID-19.
g) Chỉ ñạo, theo dõi và kiểm tra công tác tuyển sinh các lớp ñầu cấp trên ñịa bàn
các huyện, thành phố, thị xã theo ñúng quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo và
phương án tuyển sinh của Ủy ban nhân dân tỉnh; cần chú ý giải quyết hợp lý những
trường hợp học sinh ở các ñịa bàn vùng giáp ranh, lân cận. Thực hiện nghiêm túc việc
tuyển sinh vào các lớp ñầu cấp năm học 2021-2022. Phân tích, ñánh giá kết quả,
chất lượng công tác tổ chức các kỳ thi của tỉnh, ñể ñiều chỉnh hoạt ñộng dạy và học,
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
h) Làm tốt công tác tập huấn tổ chức nghiệp vụ tổ chức thi, coi thi, chấm thi,
thanh tra thi cho các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi; quán triệt ñầy ñủ mục ñích,
yêu cầu nội dung Kỳ thi, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật khi làm nhiệm vụ;
quy ñịnh cụ thể, chặt chẽ các quy trình thực hiện nghiệp vụ tổ chức thi, xác ñịnh rõ
trách nhiệm của cá nhân, tập thể, gắn trách nhiệm của người ñứng ñầu các ñịa phương,
ñơn vị trong công tác chỉ ñạo, tổ chức thi.
i) Phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố ñảm bảo các ñiều kiện an toàn
phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức Kỳ thi (sát trùng, khử khuẩn,
nhân lực y tế, dụng cụ ño thân nhiệt…) tạo ñiều kiện thuận lợi, bố trí các ðiểm thi
của Hội ñồng thi hợp lý, khoa học, tạo thuận lợi về ñi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và
phụ huynh học sinh; ñồng thời, cập nhật thông tin giáo viên và học sinh liên quan các F
ñể chủ ñộng trong việc sắp xếp bố trí phòng thi và phương án tổ chức thi.
k) Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi, bảo ñảm Kỳ thi
ñược tổ chức an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, ñúng quy ñịnh pháp luật;
ngăn chặn hiệu quả, không ñể xảy ra gian lận, tiêu cực, vi phạm Quy chế, quy ñịnh
pháp luật.
l) Phối hợp với Sở Y tế và các ñơn vị, ñịa phương có liên quan thực hiện ñầy ñủ
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy ñịnh; chủ ñộng báo cáo,
tham mưu, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng xử lý trong trường hợp dịch bệnh
phức tạp hoặc có chỉ ñạo mới của cơ quan có thẩm quyền; chủ ñộng sẵn sàng ứng phó
trước mọi tình huống diễn biến về dịch bệnh trong quá trình tổ chức Kỳ thi.
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m) Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông ñể thông tin kịp thời,
ñầy ñủ, chính xác về Kỳ thi.
2. Thanh tra tỉnh
Cử nhân sự ñảm bảo tiêu chuẩn theo quy ñịnh tại Quy chế thi tham gia công tác
thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi theo chỉ ñạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Sở Tài chính
a) ðảm bảo kinh phí và hướng dẫn thực hiện các chế ñộ tài chính theo quy ñịnh
hiện hành.
b) Dự phòng nguồn kinh phí chi cho Kỳ thi khi phải tổ chức nhiều ñợt do ảnh hưởng
của dịch COVID-19.
4. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế
Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục và ðào tạo ñể tổ chức các
Kỳ thi ñảm bảo an toàn, nghiêm túc; ñặc biệt trong một số công việc như sau:
a) Thực hiện các phương án bảo vệ, bố trí lực lượng và phương tiện kỹ thuật ñể
kiểm tra an ninh, cách ly triệt ñể những thành viên tham gia in sao ñề thi các Kỳ thi
theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Công an, bảo ñảm an ninh, an toàn
cho công tác in sao ñề thi.
b) Thực hiện công việc bảo vệ và ñảm bảo an toàn tuyệt ñối quá trình vận chuyển
ñề thi từ ñịa ñiểm in sao ñến các ðiểm thi; bài thi từ các ðiểm thi về ñịa ñiểm chấm thi.
c) Bố trí ñủ lực lượng bảo ñảm an ninh, trật tự, an toàn tại ðiểm thi (cả bên trong
và bên ngoài ðiểm thi), có biện pháp quản lý phòng ngừa các hành vi vi phạm quy ñịnh
về khu vực thi.
d) Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông ñể ñảm bảo trật tự, giao thông,
kịp thời giải tỏa các ùn tắc giao thông tại các ðiểm thi trong thời gian tổ chức Kỳ thi.
ñ) Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hiện tượng tiêu cực, những thông tin
sai lệch gây ảnh hưởng xấu ñến quá trình chỉ ñạo, tổ chức các kỳ thi;
e) ðảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các ñịa ñiểm
có tổ chức hoạt ñộng thi;
g) Phối hợp kịp thời với Sở Giáo dục và ðào tạo xử lý những tình huống liên quan
yếu tố dịch bệnh COVID-19 trong quá trình tổ chức thi.
5. Sở Y tế
a) Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo trong việc phân công cán bộ, nhân viên
y tế tại các ðiểm thi ñể chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong quá
trình thi; chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp ñể ñáp ứng kịp thời
các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế khi dịch bệnh xảy ra tại các ñịa phương và các
trường hợp ñau ốm bất thường của thí sinh trong các ngày thi; tham gia cùng với
ðiểm thi giải quyết kịp thời, ñúng quy chế những tình huống có liên quan ñến quyền lợi
học sinh.
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b) Phối hợp với các ngành chức năng và cơ quan liên quan tăng cường công tác
kiểm tra, thanh tra ñảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trước và
trong những ngày diễn ra Kỳ thi; có phương án ñảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;
ñề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có ngộ ñộc
thực phẩm, dịch bệnh xảy ra ở các ñịa ñiểm tổ chức thi.
c) Chỉ ñạo các sở y tế kiểm tra ñiều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng,
quán ăn phục vụ thí sinh, người nhà thí sinh và cán bộ, giáo viên ñược ñiều ñộng về
tham gia công tác thi.
d) Thành lập tổ công tác ứng phó dịch bệnh COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2021 ñể thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch khi có tình huống
dịch bệnh phức tạp xảy ra; kịp thời cung cấp thông tin cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh liên quan các F hoặc ñi về từ vùng dịch và hướng dẫn, hỗ trợ Sở Giáo dục và
ðào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy ñịnh nhằm
bảo ñảm an toàn cho các hoạt ñộng của các Kỳ thi.
e) Chỉ ñạo các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật và các ñơn vị y tế liên quan phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các trường ñặt ñiểm
thi trên ñịa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid theo ñúng quy ñịnh.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Dự báo các tình huống an ninh mạng, dự kiến các biện pháp hỗ trợ kịp thời
khi xảy ra sự cố liên quan ñến bảo mật cơ sở dữ liệu của Kỳ thi;
b) Chỉ ñạo thực hiện các chế ñộ ưu tiên về thông tin liên lạc từ các ðiểm thi,
chấm thi, ñiểm in sao ñề thi ñến Ban Chỉ ñạo thi cấp tỉnh và từ Ban Chỉ ñạo thi cấp
tỉnh ñến Bộ Giáo dục và ðào tạo.
c) Chỉ ñạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên ñịa bàn tỉnh tuyên truyền,
phổ biến kịp thời, ñầy ñủ, chính xác về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2021;
kịp thời ngăn chặn những thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng ñến
tâm lý thí sinh. Cung cấp thông tin và diễn biến tình hình về Kỳ thi, tình hình dịch
bệnh khi có dịch bệnh xảy ra.
d) Hỗ trợ tạo ñiều kiện và phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo ñẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu thi và ñảm bảo an toàn phòng chống dịch
Covid-19 trong quá trình tổ chức thi.
e) Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo, có các giải pháp phòng ngừa, ngăn
chặn và xử lý các trường hợp sử dụng công nghệ cao phục vụ mục ñích gian lận trong
thi cử (nếu có).
7. Bưu ñiện tỉnh, Viễn thông Thừa Thiên Huế
a) Có kế hoạch ñảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho các máy ñiện thoại,
máy Fax, ñường truyền phục vụ Kỳ thi theo ñúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và
ðào tạo; ñảm bảo bí mật, an toàn bài thi trong quá trình vận chuyển.
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b) ðảm bảo an toàn tuyệt ñối, ñúng thời gian trong chuyển, phát tài liệu, bưu kiện
về Kỳ thi giữa Bộ Giáo dục và ðào tạo, Sở Giáo dục và ðào tạo và Hội ñồng thi của tỉnh.
c) ðảm bảo các ñiều kiện về cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông, tạo thuận lợi
cho việc công bố kết quả thi, ñiều chỉnh nguyện vọng và chuyển phát hồ sơ nhập học
của thí sinh.
8. Báo Thừa Thiên Huế, ðài Phát thanh và Truyền hình
a) Tăng cường thời lượng phát sóng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục thông tin
kịp thời về Kỳ thi.
b) Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo tuyên truyền về diễn biến Kỳ thi, tình hình
dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra.
9. ðiện lực Thừa Thiên Huế
ðảm bảo cung ứng ñiện theo kế hoạch tổ chức các Kỳ thi ñã ñược phê duyệt,
ñặc biệt là trong quá trình in sao ñề, tổ chức coi, chấm và xử lý kết quả thi.
10. ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
a) Phối hợp các huyện, thị, thành ñoàn xây dựng phương án tuyên truyền, tổ chức
triển khai chỉ ñạo các chương trình hoạt ñộng “Tiếp sức mùa thi”, tham gia hướng dẫn
ñảm bảo trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh
về ñi lại, ăn, ở, sinh hoạt tại các ðiểm thi xa trung tâm, học sinh ñi lại khó khăn,
ñảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19.
b) Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo ñể hướng dẫn, hỗ trợ, trấn an thí sinh dự
thi khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.
c) Phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa ách tách giao thông trước và trong các
ngày tổ chức Kỳ thi. Phối hợp xử lý kịp thời khi xảy ra tai nạn hoặc các tình huống
bất thường về thời tiết, thiên tai trong các ngày tổ chức Kỳ thi.
11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chủ ñộng phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo và các sở, ngành liên quan trong
việc tổ chức thi cho các học sinh có F ñang cách ly tại các khu cách ly tập trung.
12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế
a) Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo và các sở, ngành liên quan có phương án
và chuẩn bị ñầy ñủ ñiều kiện cần thiết ñể tổ chức tốt các Kỳ thi trong ñiều kiện dịch
bệnh COVID-19 ñang diễn biến phức tạp.
b) Chỉ ñạo UBND xã, phường, thị trấn và các ngành hữu quan ở ñịa phương
phối hợp tạo ñiều kiện thuận lợi, bảo ñảm an toàn tại ñịa phương có tổ chức Kỳ thi.
c) ðẩy mạnh ñợt cao ñiểm về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của
người dân, chính quyền các cấp, phụ huynh và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng
của kỳ thi tốt nghiệp THPT; chỉ ñạo các cấp ở ñịa phương quan tâm, tạo ñiều kiện
thuận lợi giúp các em học sinh có ñiều kiện, hoàn cảnh khó khăn ñược ôn tập, tham
gia thi ñạt kết quả tốt.
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d) Tăng cường công tác vận ñộng các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp ñỡ thí sinh
khuyết tật, các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia ñình chính sách, hộ nghèo,
vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai có ñủ
ñiều kiện tham dự Kỳ thi, không ñể thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về ñiều kiện
kinh tế hay ñi lại.
e) Phối hợp và hỗ trợ Sở Y tế, Sở Giáo dục và ðào tạo thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bảo ñảm an toàn cho các hoạt ñộng của các kỳ thi
trên ñịa bàn huyện, thị xã, thành phố; chủ ñộng phương án phối hợp trong ñiều kiện
học sinh có F trên ñịa bàn.
UBND tỉnh yêu cầu Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, thủ trưởng các cơ quan
liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có kế hoạch và
phương án triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình
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