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CHỈ THỊ
Về việc tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và
công tác tuyển sinh năm 2004

	Trong các năm gần đây, các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh đã có tiến bộ trên nhiều mặt, được dư luận đồng tình.
	Để các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2004 trên địa bàn tỉnh được nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo trung thực, công bằng, khách quan, phản ánh đúng chất lượng đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:
	1/. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cho các kỳ thi tốt  nghiệp và tuyển sinh năm 2004. Tổ chức các kỳ thi đúng theo quy chế thi hiện hành của bộ Giáo dục và Đào tạo. 
	Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trong giáo viên, học sinh và nhân dân để có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về thi cử, thực hiện nghiêm túc quy chế thi và chấp hành kỷ luật trong các kỳ thi.
	2/. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp tiểu học kết hợp với kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II và sử dụng kết quả này để xếp loại học sinh cuối năm, xét tốt nghiệp tiểu học và xét tuyển vào lớp 6 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
	3/. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã cùng Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp trên địa bàn mình quản lý.
	4/. Công an tỉnh, Điện lực Vĩnh Long, Công ty Bưu chính và phát hành báo chí Vĩnh Long, Sở Tài chính, Sở Y tế có trách nhiệm hỗ trợ cho ngành Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu của Ban chỉ đạo và kiểm tra các kỳ thi tốt nghiệp năm 2004 của tỉnh nhằm bảo đảm an toàn việc sao in và vận chuyển đề thi; bảo đảm trật tự an toàn tại các Hội đồng coi thi; giải toả ách tắc giao thông trong các ngày thi; cung cấp điện ổn định cho việc làm đề thi và trong các ngày thi tại các Hội đồng coi thi; bảo đảm về thông tin liên lạc, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ coi thi, chấm thi... để các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2004 được tổ chức tốt, đúng quy chế.
	5/. Sau mỗi ngày thi Trung học phổ thông và Bổ túc trung học phổ thông, thường trực Ban chỉ đạo và kiểm tra các kỳ thi tốt nghiệp năm 2004 của tỉnh ( Sở Giáo dục và Đào tạo ) báo cáo tình hình thi trong ngày về Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản. Sau mỗi kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tổng hợp thi về Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Trong quá trình thi có gì bất thường báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo qua điện thoại số: 0913889256 (gặp Anh Thành - Phó Văn Phòng.UBND tỉnh) ./.
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