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CHỈ THỊ
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
----Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp;
bám sát sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn, đảm bảo
triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp dạy và học, phù hợp với điều kiện,
tình hình thực tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố.
Để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đảm bảo
khách quan, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban Thường vụ Thành ủy
yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung sau:
1- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị
và ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tập trung triển khai thực hiện
nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo
và của thành phố về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học
phổ thông năm 2021.
2- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân
thành phố chủ trì, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện
về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021,
đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, hiệu quả, minh bạch.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản
của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trước, trong và sau Kỳ thi. Xây dựng các phương án ứng phó phù hợp với
từng cấp độ của dịch bệnh; trang bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất,
trang thiết bị y tế; tăng cường quản lý, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của thí sinh
và lực lượng tham gia tổ chức thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi.
- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội
tại các điểm thi; chú trọng công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra trong quá trình
triển khai các nhiệm vụ của Kỳ thi, đảm bảo Kỳ thi diễn ra nghiêm túc,
đúng quy định. Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả
các thí sinh được tham gia Kỳ thi, nhất là đối với những trường hợp có hoàn cảnh
khó khăn, gặp trở ngại do những điều kiện khách quan tác động.
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- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ động nắm bắt,
cập nhật thông tin, nhất là những điểm mới trong các quy định, quy chế
liên quan đến Kỳ thi; tập trung thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ
cho các lực lượng tham gia, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức
kỷ luật khi làm nhiệm vụ; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân,
nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo,
tổ chức các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi. Đồng thời, tăng cường
chỉ đạo tổ chức ôn tập cho học sinh, đảm bảo đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết,
tham gia Kỳ thi đạt kết quả cao nhất.
3- Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin
và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh
và Truyền hình thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác
thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân
trong tổ chức Kỳ thi; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết,
giải đáp kịp thời những thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung
liên quan đến Kỳ thi; phổ biến các quy định pháp luật nhằm ngăn chặn,
phòng ngừa, tránh để xảy ra tiêu cực, các hình thức gian lận trong Kỳ thi;
rà soát phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những thông tin sai sự thật;
nắm tình hình dư luận xã hội và chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu
sai trái, thù địch, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch làm ảnh hưởng
đến Kỳ thi.
Tăng cường phối hợp theo dõi, đốn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai
thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời, nắm bắt thông tin,
tổng hợp tình hình, báo cáo Thường trực Thành ủy về những khó khăn,
vướng mắc để kịp thời chỉ đạo.
4- Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành
thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này, góp phần
tăng cường chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm 2021 trên địa bàn thành phố.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Các quận ủy, huyện ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn
và đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các ban xây dựng đảng của Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TP,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
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