Nâng cao trách nhiệm, bảo đảm chấm thi an toàn, nghiêm túc
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Ngày 29/6, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Phó
trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 làm Trưởng đoàn kiểm
tra và dự khai mạc ban chấm thi tự luận tại Hội đồng thi THPT quốc gia tỉnh Thái Bình.

Các thí sinh làm bài tại điểm thi trường THPT Nguyễn Du,
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, tỉnh Thái Bình có trên 19.000 thí sinh đăng ký dự thi, với 34 hội
đồng thi, trên 800 phòng thi. Trong đó môn Ngữ văn là môn duy nhất thi bằng hình thức tự luận,
các môn Toán học, Ngoại ngữ, tổ hợp Khoa học tự nhiên, tổ hợp Khoa học xã hội thi theo hình
thức trắc nghiệm.

Kết thúc kỳ thi, tỉnh Thái Bình có 2 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi.
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Tại kỳ thi này, các bài thi trắc nghiệm sẽ do Trường Đại học Ngoại thương chủ trì chấm, bài thi
tự luận môn Ngữ văn do Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình chủ trì chấm.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, số bài thi tự luận môn Ngữ văn trong
kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của tỉnh Thái Bình là 18.644 bài thi. Sở đã huy động 160 cán
bộ chấm thi với 6 tổ chấm thi, 1 tổ chấm kiểm tra. Dự kiến công tác chấm thi môn Ngữ văn sẽ
hoàn thành vào ngày 5/7 tới. Sở đã bố trí địa điểm chấm thi theo quy định với hệ thống camera
giám sát nghiêm ngặt, chặt chẽ trong phòng chấm thi và khu vực lưu giữ bài thi.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc ban chấm thi tự luận tại Thái Bình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, đến thời điểm này, qua đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, kỳ thi THPT quốc gia đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Khắc phục những
khuyết điểm, hạn chế trong công tác tổ chức kỳ thi những năm trước, năm nay công tác chấm
thi được triển khai với quy trình chặt chẽ, trong đó bài thi tự luận được chấm hai vòng độc lập và
chấm kiểm tra.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý, các cán bộ chấm thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý
thức kỷ luật, thực hiện quy trình chấm thi theo đúng quy định, đảm bảo công tác chấm thi được
thực hiện công bằng, khách quan, trung thực, không có gian lận. Ban chỉ đạo thi THPT quốc
gia tỉnh Thái Bình cần tăng cường lực lượng an ninh, bảo vệ chặt chẽ, an toàn khu vực chấm
thi.

Thu Hoài (TTXVN)
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