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CHỈ THỊ
Về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2007
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông và bổ túc trung học phổ thông năm 2007 được tổ chức vào các ngày 30, 31
tháng 5 và 01 tháng 6 năm 2007.
Các kỳ thi tuyển sinh vào các lớp 10 các trường THPT năm học 2007 - 2008 của
thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2007.
Để các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh ở thành phố được tổ chức đúng theo quy
chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc, công
bằng, đánh giá đúng chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm túc mục tiêu, yêu cầu của
Cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục,
UBND thành phố Đà Nẵng chỉ thị:
1.

Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào lớp 10;
- Chỉ đạo các trường tập trung hướng dẫn ôn tập tốt cho học sinh, đặc biệt đối
với diện học sinh yếu kém, chuẩn bị cho học sinh bước vào kỳ thi phấn khởi, tự tin;
phổ biến cụ thể qui chế thi cho học sinh nắm được để thực hiện nghiêm túc; tổ chức
quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên tham gia làm thi nắm vững qui chế, nghiệp
vụ và nêu cao ý thức trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ;
- Rà soát tình hình cơ sở vật chất, thiết bị của các trường đặt hội đồng thi, tạo
các điều kiện thuận lợi phục vụ tốt nhất cho các kỳ thi;
- Có kế hoạch và biện pháp cụ thể đảm bảo an toàn trong các kỳ thi, tuyển sinh
trong các khâu nhận đề, ra đề, in sao đề, vận chuyển đề thi, bài thi và các khâu coi thi,
chấm thi;
- Phối hợp với Công an thành phố có phương án bảo vệ kỳ thi. Tuyệt đối không
để xảy ra các trường hợp vi phạm quy chế thi, gây mất trật tự tại khu vực bên trong
và xung quanh các hội đồng thi;
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền, giải thích về
mục đích, tính chất của các kỳ thi; thông báo rộng rãi qui chế thi, tuyển sinh và những
quy định sửa đổi và bổ sung trong quy chế thi để nhân dân hiểu rõ.
2. Công an thành phố:

- Có trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án bảo vệ các kỳ thi; đảm bảo
an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn cho các kỳ thi theo đúng chức n ăng,
nhiệm vụ được quy định;
- Có biện pháp ngăn chặn, không để các cơ sở photocopy in, sao tài liệu cho thí
sinh mang vào phòng thi.
3. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng ưu tiên cấp kinh phí và chuyển tiền
phục vụ kịp thời cho các kỳ thi.
4. Bưu điện thành phố chủ động có kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông
suốt, đảm bảo bí mật đề thi trong quá trình vận chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.
5. Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện có
phương án bảo vệ sức khoẻ cho giáo viên, học sinh trong suốt quá trình tổ chức thi.
6. Điện lực Đà Nẵng ưu tiên bố trí cung cấp điện ở các địa điểm in sao đề thi,
hội đồng thi và chấm thi theo lịch thi của Sở Giáo dục và Đào tạo.
7. Sở Văn hóa - Thông tin: có kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo
tuyên truyền về mục đích, tính chất của các kỳ thi; tạo được dư luận xã hội và phụ
huynh học sinh đ ồng tình thực hiện yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, công
bằng trong thi cử.
8. Đề nghị Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Đài Phát thanh
Truyền hình Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng tăng cường công tác tuyên truyền cho các kỳ
thi và tuyển sinh.
9. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành giáo
dục và đào tạo tiến hành các kỳ thi đạt yêu cầu; chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp
chặt chẽ với các trường để bảo vệ kỳ thi và xử lý kịp thời các tình huống gây mất trật
tự, an toàn xảy ra ở các hội đồng coi thi, chấm thi theo đúng quy chế.
Nhận được Chỉ thị này, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBND các quận,
huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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