
UBND TỈNH PHÚ YÊN  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:          /STTTT-TTBCXB  

V/v thông tin, tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

                         Kính gửi:  

- Báo Phú Yên; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Tiếp nhận Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 16/6/2022 của Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 2022 V/v tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2022 tỉnh Phú Yên. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố phối hợp tuyên truyền về các nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện 

hành, nhất là các quy định mới trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

(THPT) năm 2022. Phổ biến Quy chế thi, các điểm coi thi, lịch thi, hình thức thi đảm 

bảo tất cả thí sinh thực hiện nghiêm túc Quy chế thi, chuẩn bị và tham gia tốt Kỳ thi. 

2. Thông tin về các hoạt động tình nguyện nhằm hỗ trợ cho thí sinh dự thi như: 

suất ăn miễn phí, chỗ ở KTX miễn phí, nhà nghỉ, nhà trọ giá rẻ cho thí sinh và người 

nhà, không để xảy ra tình trạng chặt chém, nâng giá ăn, nghỉ trong thời gian thí sinh dự 

thi ở Phú Yên. 

  3. Tăng cường thông tin về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm tại những hàng quán gần khu vực có thí sinh dự thi, để thí sinh và người nhà 

lưu ý lựa chọn những chỗ ăn, uống hợp vệ sinh, phòng tránh bệnh tật những ngày thí 

sinh dự thi. 

  4. Nhắc nhở thí sinh và người nhà không nên tắm biển, sông, suối trong những 

ngày dự thi, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Hướng dẫn các thí sinh và người 

nhà thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

5. Vận động người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật 

và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, nhất là phòng tránh tai nạn xe mô tô, 

xe khách; bảo đảm trật tự giao thông tại khu vực tổ chức thi, các bến xe, nhà ga. 

6. Thông tin, tuyên truyền các khu dân cư gần khu vực bố trí Điểm thi cảnh giác 

kẻ xấu lợi dụng để lừa gạt, cướp bóc tài sản của thí sinh và người nhà trong thời gian 

diễn ra kỳ thi. 

7. Thông tin kịp thời về thời gian công bố điểm thi và kết quả tổ chức kỳ thi tốt 

nghiệp THPT để người nhà và thí sinh theo dõi. 
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm các văn bản liên quan) 
 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phòng VH-TT các huyện, tx, tp; 

- Trung tâm VH-TT và TT các huyện, tx, tp;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB (Th). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hưng 
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