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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 06/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 10 tháng 5 năm 2019

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
Theo kế hoạch, trong tháng 6 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ tiến hành
tổ chức các kỳ thi: Thi THPT quốc gia năm 2019, thi tuyển sinh vào lớp 10 các
trường THPT. Để các kỳ thi nói trên tiến hành được thuận lợi, an toàn, nghiêm túc và
đúng quy chế thi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện
tốt các nội dung sau:
- Xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và thi
tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 báo cáo UBND tỉnh;
- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện hoàn thành kế hoạch thời gian năm học,
đánh giá xếp loại học sinh ở các trường THPT; chỉ đạo các trường THPT tổ chức tốt
việc ôn tập cho học sinh, kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh và chuẩn bị đầy đủ cơ sở
vật chất cho kỳ thi THPT quốc gia; tổ chức học tập, phổ biến quy chế thi và nghiệp
vụ liên quan cho tất cả cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi;
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của tỉnh,
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt
các kỳ thi; theo dõi, tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và Bộ
Giáo dục và Đào tạo biết để chỉ đạo kịp thời;
- Phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi quy
chế thi; mục đích, ý nghĩa, tính chất và yêu cầu của các kỳ thi.
2. Công an tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với
ngành giáo dục và đào tạo lập phương án bảo đảm an toàn cho các kỳ thi; chủ động
phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan bảo đảm an ninh trật
tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp
10 THPT; tăng cường lực lượng tại các khu vực coi thi, chấm thi, có biện pháp ngăn
chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với các hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng

