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V/v hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ giáo
dục trung học và GDTX học kỳ II- năm
học 2019- 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng trường THPT, trường PT có nhiều cấp học;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có học viên hệ GDTX.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, căn cứ tình hình thực tế nhiệm
vụ dạy và học đối với cấp THCS, THPT (bao gồm cơ sở có học viên hệ GDTX),
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ Giáo dục Trung
học và Giáo dục thường xuyên (GDTX) học kỳ II-năm học 2019- 2020, cụ thể
như sau:
1. Về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
a) Quy định về số cột (lần/đầu) điểm kiểm tra đối với các môn học
- Đối với học viên hệ GDTX: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số
1468/BGDĐT-GDTX ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc hướng
dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 và chế độ làm việc, nghỉ hè
của giáo viên tại cơ sở giáo dục thường xuyên.
- Đối với học sinh phổ thông (cấp THCS, THPT): Thực hiện theo hướng
dẫn tại Công văn số 1360/BGDĐT-GDTrH ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ
GDĐT về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020.
Lưu ý chung: số cột (lần/đầu) điểm được thực hiện không vượt cao hơn
mức tối thiểu theo quy định cho mỗi môn học đối với mỗi loại bài kiểm tra.
b) Đối với môn tiếng Anh: Giáo viên có thể thay thế bài kiểm tra thường
xuyên về kỹ năng nói bằng các bài kiểm tra về nội dung kiến thức ngôn ngữ
hoặc kỹ năng viết. Kiểm tra đánh giá về kiến thức ngôn ngữ, kỹ năng đọc và kỹ
năng viết đối với bài kiểm tra định kì, không kiểm tra kỹ năng nghe và kỹ năng
nói.
2. Quy định thời gian kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020
- Để giảm bớt áp lực học tập và kiểm tra cho học sinh, các CSGD trung
học (bao gồm cơ sở có học viên hệ GDTX) linh hoạt tổ chức kiểm tra học kỳ II
năm học 2019-2020 theo hình thức: Hoàn thành chương trình môn học nào thì
tiến hành kiểm tra học kỳ II môn học đó, không nhất thiết phải tổ chức kiểm tra
theo lịch tập trung các môn.

- Học sinh khối 9 và 12: Hoàn thành kiểm tra học kỳ II chậm nhất đến
ngày 13/6/2020 và hoàn thành việc tổng kết điểm số, xếp loại học lực, hạnh
kiểm chậm nhất đến ngày 20/6/2020.
- Học sinh các khối còn lại: Hoàn thành kiểm tra học kỳ II chậm nhất đến
ngày 04/7/2020 và hoàn thành việc tổng kết điểm số, xếp loại học lực, hạnh
kiểm chậm nhất đến ngày 11/7/2020.
3. Về công tác ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 và thi
tốt nghiệp THPT năm 2020.
- Đối với học sinh lớp 9:
+ Sau ngày 20/6/2020, căn cứ tình hình thực tế địa bàn tuyển sinh và
nguyện vọng của học sinh tham gia thi tuyển vào các trường THPT chuyên biệt,
căn cứ nhu cầu học tập (nếu có) của học sinh mà các trường THCS thỏa thuận
với cha mẹ học sinh để tiến hành ôn tập cho các em trong nhà trường, nhằm giúp
các em có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để làm tốt bài thi tuyển sinh; kinh phí tổ
chức ôn tập được cân đối từ nguồn ngân sách nhà nước được giao theo quy định
hiện hành hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác.
+ Đối với học sinh chỉ tham gia xét tuyển vào lớp 10: Thời gian còn lại
của học kỳ II năm học 2019-2020 (tức sau ngày 20/6/2020), các trường THCS
tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 theo hướng dẫn của Sở/Phòng
GDĐT; phối hợp với trường THPT để hoàn thành các bước, thủ tục hướng dẫn
học sinh đăng ký và xét tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 và cho học
sinh nghỉ hè theo quy định.
- Đối với lớp 12: Sau ngày 20/6/2020, các trường THPT và CSGD thường
xuyên tổ chức phân hóa đối tượng học sinh theo năng lực học tập (căn cứ vào
kết quả học lực năm học 2019-2020), căn cứ vào nhu cầu của học sinh và thỏa
thuận với cha mẹ học sinh, dành ít nhất 05 tuần để ôn tập, luyện tập cho các em
trước khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Kinh phí tổ chức ôn tập
được cân đối từ nguồn ngân sách nhà nước được giao theo quy định hiện hành
hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDTrH) ;
- UBND tỉnh ;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT;
- Lưu: VT,GDTrH-GDTX.
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