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CHỈ THỊ
Về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2009
___________________________

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg
ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành
tích trong giáo dục, Quyết định số 3859/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/7/2006 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động Nói không với
tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, Chỉ thị số 26/CT-UBND
ngày 8/9/2006 của UBND thành phố về việc triển khai Cuộc vận động Nói không với
tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng, căn cứ sự chỉ đạo về đổi mới công tác thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong
tháng 5, 6 và 7 năm 2009, cùng với cả nước, trên địa bàn thành phố sẽ tiến hành tổ
chức các kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (học sinh THPT và bổ túc THPT) và
tuyển sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông.
Đây là một hoạt động của quá trình giáo dục, có tác động tích cực đến dạy và
học, thực hiện mục tiêu, chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố. Việc tổ chức các
kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm nay phải đạt các yêu cầu:
- Đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, đánh giá đúng chất lượng giáo dục,
giảm bớt sự nặng nề và tốn kém cho xã hội.
- Thực hiện đúng quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các văn
bản hướng dẫn thực hiện; đặc biệt lưu ý cách thức tổ chức coi thi, chấm thi đổi mới
của quy chế, hướng dẫn thi.
Để đạt được những yêu cầu trên, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức
các kỳ thi, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan ở thành phố và UBND
các quận, huyện thực hiện tốt các yêu cầu:
1.1. Tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm tra các kỳ thi trên địa bàn thành phố.
1.2. Đảm bảo an toàn trong các kỳ thi, các khâu giao nhận đề, ra đề, in sao đề,
vận chuyển đề thi, bài thi và các khâu coi thi, chấm thi.
1.3. Chỉ đạo các trường tập trung làm tốt việc ôn tập cho học sinh, lưu ý có
biện pháp ôn tập tích cực đối với diện học sinh yếu, học sinh con em gia đình chính
sách, chuẩn bị tâm thế cho học sinh b ư ớc vào kỳ thi phấn khởi, tự tin; thực hiện
nghiêm túc quy chế thi; tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập, nắm vững quy chế,
nghiệp vụ thi.

1.4. Phối hợp với Công an thành phố chủ động có ph ương án bảo vệ kỳ thi.
Tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp vi phạm quy chế thi, gây mất trật tự tại các
hội đồng thi và ngoài xã hội.
1.5. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng nhằm tuyên truyền, giải
thích về mục đích, tính chất của các kỳ thi; thông báo rộng rãi trên các phương tiện
truyền thông những điểm mới, các quy định sửa đổi và bổ sung trong quy chế thi để
nhân dân hiểu rõ.
2. Công an thành phố có trách nhiệm và có phương án bảo vệ các kỳ thi; đảm
bảo an ninh trật tự và an toàn các kỳ thi theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy
định.
3. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng cấp kinh phí và chuyển tiền phục
vụ kịp thời cho các kỳ thi.
4. B ư u đ iện Đà Nẵng, Viễn thông Đà Nẵng chủ đ ộng có kế hoạch đ ảm bảo
thông tin liên lạc thông suốt cho các máy điện thoại, máy Fax, đường truyền phục vụ
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh thành phố Đà Nẵng năm 2009
theo đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo bí mật, an toàn 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 có phương án bảo vệ sức khoẻ
cho giáo viên, học sinh trong suốt quá trình tổ chức thi.
6. Điện lực Đà Nẵng bố trí ưu tiên cung cấp điện ở các địa điểm in sao đề thi,
hội đồng coi thi và chấm thi theo lịch thi của Sở Giáo dục và Đào tạo.
7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình
thành phố có kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đ ào tạo tuyên truyền về mục
đích, tính chất của các kỳ thi; tạo được dư luận xã hội và phụ huynh học sinh đồng
tình với yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, công bằng trong thi cử .
8. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo tốt các kỳ thi được tổ
chức trên địa bàn mình; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí để ngành
giáo dục và đào tạo tiến hành các kỳ thi đạt yêu cầu; chỉ đạo Công an quận, huyện,
xã, phường phối hợp chặt chẽ với các trường để bảo vệ kỳ thi và xử lý kịp thời các
tình huống 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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