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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số: 03/CT-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2009

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 ñịnh số 3859/Qð-BGD&ðT ngày 28/7/2006 của Bộ Giáo
dục và ðào tạo về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc vận ñộng 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 ñộng Nói không với
tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục trên ñịa bàn thành phố ðà
Nẵng, căn cứ sự chỉ ñạo về ñổi mới công tác thi của Bộ Giáo dục và ðào tạo, trong
tháng 5, 6 và 7 năm 2009, cùng với cả nước, trên ñịa 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.
ðây là một hoạt ñộng của quá trình giáo dục, có tác ñộng tích cực ñến dạy và
học, thực hiện mục tiêu, chất lượng giáo dục trên ñịa bàn thành phố. Việc tổ chức các
kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm nay phải ñạt các yêu cầu:
- ðảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, ñánh giá ñúng chất lượng giáo dục,
giảm bớt sự nặng nề và tốn kém cho xã hội.
- Thực hiện ñúng quy chế thi do Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành và các văn
bản hướng dẫn thực hiện; ñặc biệt lưu ý cách thức tổ chức coi thi, chấm thi ñổi mới
của quy chế, hướng dẫn thi.
ðể ñạt ñược những yêu cầu trên, Uỷ ban nhân dân thành phố ðà Nẵng chỉ thị:
1. Sở Giáo dục và ðào tạo chủ ñộng xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức
các kỳ thi, phối hợp với các ban, ngành, ñoàn 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 ñịnh thành lập Ban Chỉ ñạo Kiểm tra các kỳ thi trên ñịa bàn thành phố.
1.2. ðảm bảo an toàn trong các kỳ thi, các khâu giao nhận ñề, ra ñề, in sao ñề,
vận chuyển ñề thi, bài thi và các khâu coi thi, chấm thi.
1.3. Chỉ ñạo các trường tập trung làm tốt việc ôn tập cho học sinh, lưu ý có
biện pháp ôn tập tích cực ñối với diện học sinh yếu, học sinh con em gia ñình chính
sách, chuẩn bị tâm thế cho học sinh bước 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.

