Đông Giang triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc qia năm 2018
Viết bởi Ban Biên Tập
Thứ ba, 14 Tháng 8 2018 15:46 -

Sáng nay ngày 23.05.2018, Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 huyện Đông Giang
tổ chức họp triển khai kế hoạch triển khai kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và
tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019. Đồng chí A Ting Tươi, phó chủ tịch UBND huyện,
trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại, các trường đã hoàn thành công tác chuẩn bị từ tổ
chức ôn tập, hoàn thành đăng ký dự thi, phổ biến quy chế, các văn bản liên quan, công tác
chấm thi, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho kỳ thi năm nay. Toàn
huyện có 2 điểm thi, 13 phòng thi và có 306 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó: Hội đồng thi tại
trường Trung học phổ thông Quang Trung, thị trấn P'rao có 6 phòng thi và 139 thí sinh; hội
đồng thi tại trường Trung học phổ thông Âu Cơ, xã Ba có 7 phòng thi với 167 thí sinh. Các thí
sinh sẽ thi 5 bài gồm: 3 bài độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài tổ hợp là Khoa học tự
nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội ( tổ hợp các môn Lịch sử,
Địa lý, Giáo dục công dân ). Thời gian thi bắt đầu từ ngày 24/6 – 27/6/2018.
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Kết luận tại cuộc họp, đồng chí A Ting Tươi, phó chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo
thống nhất các phương án phối hợp giữa các ngành, các lực lượng, đơn vị đảm bảo an ninh trật
tự; công tác chăm sóc sức khỏe thí sinh; công tác nguồn điện và đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm. Đồng chí yêu cầu các ban, ngành, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, xây dựng
kế hoạch tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức nhân dân và học sinh về công tác thi cử
tại đơn vị, địa phương mình. Các trường tiếp tục chú trọng việc ôn tập kiến thức cũng như ổn
định tâm lý cho học sinh trước kỳ thi; tổ chức triển khai, hướng dẫn các quy định cho cán bộ
coi thi; rà soát cơ sở vật chất tại điểm thi đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phụ huynh,
học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi... nhằm đảm bảo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại
huyện diễn ra an toàn, nghiêm túc.
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