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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2017

CHỈ THỊ
Về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017
Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 (viết tắt là Kỳ thi) sẽ ñược tổ
chức từ ngày 21/6/2017 ñến ngày 24/6/2017 tại các ñiểm thi của các cơ sở giáo dục
phổ thông trên ñịa bàn toàn tỉnh.
ðể Kỳ thi diễn ra an toàn, trung thực, khách quan và tạo ñiều kiện thuận lợi nhất
cho học sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và ðào tạo, ðại học Huế,
Trường Cao ñẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tập trung làm tốt những công việc trọng tâm
sau ñây:
1. Sở Giáo dục và ðào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở,
ban, ngành, các cơ sở giáo dục và ñào tạo, các ñịa phương liên quan trong việc tổ chức
các Kỳ thi; cụ thể:
- Hoàn thiện phương án, kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức tốt Kỳ thi trung học
phổ thông quốc gia năm 2017; xây dựng cụ thể và công bố công khai kế hoạch bố trí
các ñiểm thi trên các ñịa bàn tỉnh một cách hợp lý, ñảm bảo tạo thuận lợi tối ña cho
thí sinh; lưu ý ñể có dự báo sát thực về các khả năng, tình huống có thể gây khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức các Kỳ thi ñể chủ ñộng có phương án
xử lý, giải quyết phù hợp.
- Có kế hoạch tổ chức truyền thông cụ thể ñể cung cấp kịp thời, ñầy ñủ, chính xác
các quy ñịnh, thông tin cần thiết liên quan ñến Kỳ thi và có trách nhiệm giải ñáp
thỏa ñáng những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung
liên quan ñến Kỳ thi.
- Sớm ban hành ñầy ñủ các quy ñịnh, hướng dẫn liên quan phục vụ cho Kỳ thi
từ việc tổ chức coi thi, chấm thi, sử dụng kết quả thi ñể xét công nhận tốt nghiệp và
ñăng ký tuyển sinh vào ñại học, cao ñẳng ñến những nội dung khác liên quan như:
Quy ñịnh về phí dự thi và tuyển sinh; hoạt ñộng quản lý của Hội ñồng thi và các
ñiểm thi, tổ chức coi thi, chấm thi an toàn, ñúng Quy chế thi hiện hành; việc giải quyết
các khiếu nại, tố cáo, nguyện vọng, quyền lợi của thí sinh và cán bộ coi thi, người
phục vụ kỳ thi; làm tốt công tác bảo vệ, giám sát, vận chuyển và bảo quản, giữ bí mật
các ñề thi, bài thi.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Sở Giáo dục và ðào tạo với ðại học Huế,
trường Cao ñẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế ñể tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia; cần
nêu cao tinh thần chủ ñộng, phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt ñộng liên quan ñến việc
tổ chức thi.
- Chủ ñộng, tích cực phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã và thành phố, các sở,
ban, ngành liên quan ñể làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các ñiểm thi trên ñịa bàn.

