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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Số: 10/CT - UBND

Hải Dương, ngày 10 thỏng 05 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc tập trung chỉ ñạo tổ chức các kỳ thi
tốt nghiệp năm 2007 và tuyển sinh lớp 10 năm học 2007 - 2008
Bộ Giáo dục và ðào tạo ñã quyết ñịnh kỳ thi tốt nghiệp Trung học
phổ thông (THPT) và Bổ túc trung học phổ thông (BT THPT) năm học 2006
– 2007 ñược tổ chức lần 1 vào các ngày 30, 31/05 và 01/06/2007, kỳ thi lần
2 tổ chức vào các ngày 18,19,20/08/2007.
ðối với việc tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2007 – 2008 trên ñịa
bàn tỉnh sẽ tổ chức vào các ngày 28,29,30/06/2007.
ðể triển khai nghiêm túc kỳ thi ñầu tiên toàn ngành Giáo dục và ðào
tạo thực hiện cuộc vận ñộng “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục”, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành
hữu quan thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ sau:
1. Sở Giáo dục và ðào tạo
ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, giáo viên,
học sinh trong ngành và tòan xã hội về những ñiểm mới của kỳ thi, ñặc biệt
là quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT - TTG ngày 08 tháng 09
năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh
thành tích trong giáo dục, Chỉ thị số 2107/CT - BGD&ðT ngày 27 tháng 4
năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ðT V/v tăng cường chỉ ñạo công tác tổ
chức thi tốt nghiệp THPT và BT THPT năm 2007; Không ñể xảy ra các hiện
tượng tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện kỳ thi trên ñịa bàn tòan tỉnh.
+ Chỉ ñạo các trường, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên hoàn
thành chương trình giảng dạy theo ñúng quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào
tạo, tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập chu ñáo, quan tâm hướng dẫn cụ thể

