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

Số: 10 /CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 4 năm 2018

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường chỉ ñạo kỳ thi THPT quốc gia
và tuyển sinh ñại học, cao ñẳng năm 2018

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành
Trung ương ðảng khóa XI và Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 29-NQ/TW về ñổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo ñã ñề ra chủ trương ñổi
mới việc tổ chức một kỳ thi chung ñể lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ
thông (THPT) và làm căn cứ tuyển sinh ñào tạo nghề, cao ñẳng, ñại học theo hướng giảm áp
lực và tốn kém cho xã hội, bảo ñảm ñộ tin cậy, trung thực, ñánh giá ñúng năng lực của học
sinh.
Trong những năm qua, ñược sự quan tâm của các sở, ngành, các cấp, việc tổ chức các
kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh tại tỉnh nhà ñã diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng. ðể
tiếp tục tổ chức tốt Kỳ thi THPT năm 2018 theo ñúng Quy chế; thực hiện Công văn số
991/BGDðT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc hướng dẫn thực
hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018; Công văn số
1472/BGDðT-QLCL ngày 16/4/2018 về việc phối hợp chỉ ñạo tổ chức kỳ thi THPT quốc
gia, tuyển sinh ñại học, cao ñẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018; Công văn số
1499/BGDðT-QLCL về việc tăng cường chỉ ñạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển
sinh ñại học, cao ñẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thành
viên trong Ban Chỉ ñạo thi THPT quốc gia năm 2018, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số
10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ñể tăng cường chỉ ñạo Kỳ thi THPT
quốc gia và công tác tuyển sinh ñại học, cao ñẳng năm 2018 với một số nhiệm vụ trọng tâm
sau:
1. Sở Giáo dục và ðào tạo
a) Tập trung chỉ ñạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình năm học ở tất cả các
bộ môn theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo; tổ chức tốt việc ôn tập, củng cố kiến
thức, rèn luyện các kỹ năng làm bài thi cho học sinh dự thi, ñặc biệt là học sinh có học lực
yếu; hoàn chỉnh hồ sơ học sinh ñúng quy ñịnh.
b) Chỉ ñạo các cơ sở giáo dục tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm
vững Quy chế, những ñiểm mới của Quy chế. Xử lý những cán bộ, giáo viên, học sinh vi
phạm Quy chế thi, thiếu trách nhiệm trong công tác thi.
c) Phối hợp với ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cơ quan báo chí tuyên truyền
rộng rãi, ñăng tải trên website của ñơn vị Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh
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