28

CÔNG BÁO/Số 10/Ngày 05-5-2011
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/CT-UBND
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CHỈ THỊ
Về việc chỉ ñạo và tổ chức các kỳ thi năm 2011

Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ
tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. ðể
tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 và các kỳ thi tuyển sinh
năm 2011, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ ñạo Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các xã, phường, thị trấn, các nhà trường và cơ sở giáo dục tổ chức tốt các kỳ
thi theo Quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và ðào tạo và của Sở Giáo dục ðào
tạo; tạo ñiều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, kinh phí cho các kỳ thi. Chỉ ñạo các xã,
phường, thị trấn và ngành, ñoàn thể có trách nhiệm xây dựng phương án và huy ñộng
lực lượng, ñặc biệt là công an, dân quân tự vệ ñảm bảo trật tự an toàn tuyệt ñối các
ñiểm thi trên ñịa bàn; ñảm bảo trật tự, an toàn cho thí sinh, phụ huynh nghỉ trọ tại ñịa
phương; tạo ñiều kiện thuận lợi ñể Ngành Giáo dục ðào tạo tổ chức các kỳ thi an toàn,
nghiêm túc, công bằng, ñúng Quy chế.
2. Các Ngành Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bưu
ñiện, Viễn thông, ðiện lực, Giao thông Vận tải, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, có
trách nhiệm phối hợp và tạo ñiều kiện ñể Ngành Giáo dục ðào tạo chỉ ñạo, tổ chức
tốt các kỳ thi.
3. Các Ngành Công an và Quân sự tỉnh chỉ ñạo Công an và Quân sự các huyện,
thành phố bố trí ñủ lực lượng, ñảm bảo an toàn tuyệt ñối cho các Hội ñồng thi trước,
trong và sau kỳ thi.
4. Các cơ quan thông tin ñại chúng có trách nhiệm tuyên truyền quan ñiểm chỉ
ñạo, tổ chức các kỳ thi trên các phương tiện thông tin nhằm tạo sự ñồng thuận, ủng hộ
của các cấp, các ngành và của nhân dân, ñảm bảo các kỳ thi an toàn, nghiêm túc,
công bằng, ñúng Quy chế.
5. Ngành Giáo dục ðào tạo, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm chuẩn bị mọi
ñiều kiện phục vụ các kỳ thi (kinh phí, cơ sở vật chất; bố trí lực lượng; tổ chức ôn
tập; tập huấn cho người học và những người tham gia tổ chức thi về Quy chế thi, quy
trình thi trắc nghiệm); tổ chức các kỳ thi phải ñảm bảo kỷ cương, quy chế ở tất cả các
khâu (ra ñề thi, sao in ñề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xử lý kết quả thi); thực
hiện tốt cuộc vận ñộng "Hai không" trong Ngành Giáo dục ðào tạo; có biện pháp tích
cực, ñộng viên giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ñạo ñức nhà giáo, tham gia
các kỳ thi với thái ñộ trung thực, chống mọi biểu hiện tiêu cực, xử lý kịp thời, nghiêm
túc các hiện tượng vi phạm Quy chế thi.

