
 

 

 

 

UBND QUẬN LONG BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số: 24/KH - THPL 

 

Phúc Lợi, ngày 10 tháng 6 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức điểm chờ dành cho PHHS đƣa đón thí sinh dự kỳ thi tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 

và kì thi tôt nghiệp trung học phổ thông 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND quận 

Long Biên về việc thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 

và tổ chức kì thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn 

quận Long Biên;  

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ Ban Chỉ đạo thi ngày 09/6/2022 của 

UBND quận Long Biên về tổ chức kì thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm 

học 2022-2023 và kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 trên địa bàn quận 

Long Biên; 

Trường Tiểu học Phúc Lợi xây dựng kế hoạch tổ chức điểm chờ dành cho 

PHHS đưa đón thí sinh dự kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-

2023 và kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 trên địa bàn quận Long Biên.  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm tạo điều kiện cho PHHS có địa điểm ngồi chờ con em khi tham dự kì 

thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid – 19, 

đảm bảo an toàn về sức khoẻ cho phụ huynh học sinh và cán bộ GVNV nhà trường. 

- Nhằm thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông diễn ra kỳ 

thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 và kì thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông 2022 trên địa bàn quận Long Biên. 

2. Yêu cầu:  

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh chờ đưa đón thí sinh 

dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 phải nghiêm túc thực các quy định về công tác 

phòng chống dịch và đảm bảo trật tự, ATGT trong khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 và kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

2022 trên địa bàn quận Long Biên. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác tổ chức: 

- Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật  
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chất, phân công, tập huấn  cho GV, NV, bảo vệ công tác tiếp đón PHHS chờ đưa 

đón thí sinh dự  kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại trường THPT Phúc Lợi và 

THCS Phúc Lợi năm học 2022 – 2023 và kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

2022 trường THPT Phúc Lợi. 

2. Tổ chức thực hiện: 

2.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất 

- Nhà trường thực hiện phun khử khuẩn, dọn vệ sinh khu vực phòng chờ 

trước và sau mỗi buổi thi. 

- Có sơ đồ phòng chờ, bản chỉ dẫn, mã QR, khẩu trang, nhiệt kế, nước sát 

khuẩn, phòng y tế, chỗ để xe máy, ô tô cho PHHS tại các khu vực trước cổng 

trường và các khu vưc lân cận. 

- Phân công cán bộ, nhân viên trực tại điểm chờ, thực hiện các nhiệm vụ. 

- Chuẩn bị nước uống và cốc dùng một lần đặt tại các phòng chờ. 

2.2. Thời gian, địa điểm  thực hiện: 

Đợt I: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

 Ngày 17, 18/6/2022: Từ 6h00 đến khi kết thúc buổi thi  

 Địa điểm: Tại trường Tiểu học Phúc Lợi. 

Đợt II: Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 

 Ngày 6,7,8/7/2022: Từ 6h00 đến khi kết thúc buổi thi  

 Địa điểm: Tại trường Tiểu học Phúc Lợi. 

2.3. Phân công nhiệm vụ (theo Phụ lục 1) 

- Trưởng ban: Thực hiện chỉ đạo, phân công, hướng dẫn các thành viên thực 

hiện theo kế hoạch. 

- Phó hiệu trưởng: Thực hiện công tác báo cáo. 

- Nhân viên y tế: phụ trách công tác y tế, phụ trách công tác kiểm tra, khử 

khuẩn trước và sau mỗi buổi thi. 

- Các thành viên:  thực hiện đón PHHS, đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y 

tế. Hướng dẫn, sắp xếp PHHS vào phòng chờ dãy nhà B, C 

- Bảo vệ: Hướng dẫn PHHS đỗ xe theo sơ đồ. Thực hiện bảo quản, trông 

coi phương tiện của PHHS. 

- Tạp vụ: Phụ trách công tác vệ sinh trước và sau mỗi buổi thi. 

2.4. Thực hiện đón PHHS tại điểm chờ theo quy trình: 

- Bước 1: Đón PHHS, tiến hành sát khuẩn, đo thân nhiệt tự động, hướng dẫn 

khai báo y tế. 

- Bước 2: Hướng dẫn PHHS đỗ xe theo sơ đồ. 

- Bước 3: Hướng dẫn PHHS vào phòng chờ, đảm bảo khoảng cách và số 

lượng 12-15 người/phòng. 
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2.5. Sơ đồ phòng chờ, phòng y tế, chỗ để xe máy, ô tô cho PHHS (Phụ 

lục 2) 

Trên đây là kế hoạch tổ chức điểm chờ dành cho PHHS đưa đón thí sinh dự  

kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 và kì thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2022 của trường Tiểu học Phúc Lợi, đề nghị các bộ 

phận nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo); 

- CBGV, NV (để thực hiện); 

- Lưu: VT (04).                                                     

HIỆU TRƢỞNG 
 

 

 

Đã kí 

 

Ngô  Thị Minh Phú  
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                                                  PHỤ LỤC 1 

 

DANH SÁCH CBGVNV THAM GIA CÔNG TÁC 

Làm điểm chờ thi vào 10 - năm học 2022-2023 

Và kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số 24/KH-THPL ngày 10 tháng 6 năm 2022) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Ngô Thị Minh Phú Hiệu trưởng Trưởng ban Phụ trách chung 

2 Nguyễn Thanh Hoa Cán bộ y tế Phó ban Phụ trách y tế 

3 Đào Thị Minh Hạnh Phó Hiệu trưởng Ủy viên Đón PHHS 

Đo thân nhiệt, 

hướng dẫn PH khai 

báo y tế (Quét mã QR 

hoặc điền tờ khai) 

4 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng Ủy viên 

5 Nguyễn Mỹ Linh Giáo viên Ủy viên 

6 Chu Thị Lệ quyên Giáo viên  

7 Nguyễn Mỹ Linh Giáo viên Ủy viên 

8 Lê Thu Phương Giáo viên Ủy viên Hướng dẫn, sắp xếp 

vào phòng chờ dãy 

nhà B 

9 Lê Thị Diệu Huyền Nhân viên Văn thư Ủy viên 

10 Hà Việt Dũng Bí thư chi đoàn Ủy viên 

11 Nguyễn Xuân Trường Giáo viên Ủy viên 
Cơ sở vật chất 

12 Nguyễn Thị Nga  Kế toán  

13 Nguyễn Đăng Trọng Bảo vệ Ủy viên Hướng dẫn đỗ xe 

14 Nguyễn Thị Huệ Tạp vụ Ủy viên Vệ sinh phòng chờ 
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PHỤ LỤC 2 

SƠ ĐỒ ĐIỂM CHỜ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


