UBND HUYỆN THẠCH HÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 103/PGDĐT-THCS

Thạch Hà, ngày 22 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức thi thử tuyển sinh lớp 10
Lần 1, năm học 2020 - 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS.
Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 tại Công văn số 410/PGDĐT-THCS
ngày 16/9/2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Trung học cơ sở, Phòng
hướng dẫn kế hoạch thi thử tuyển sinh lớp 10 lần 1 năm học 2020 - 2021 như sau:
1. Đề thi
Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề thi và hướng dẫn chấm 3 môn gửi các đơn vị
in sao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; mỗi môn thi có 02 mã đề.
2. Lịch thi
Ngày

Buổi

30/3/2021

Chiều

31/3/2021

Chiều

Môn
Ngữ văn
Tiếng Anh
Toán

Thời gian làm bài
90 phút
60 phút
90 phút

Thời gian
14h-15h30
15h45-16h45
14h-15h30

3. Tổ chức coi thi, chấm thi
3.1. Coi thi: Mỗi trường thành lập một Hội đồng coi thi, Hội đồng coi thi tổ
chức thi theo lịch của Phòng, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng chất
lượng học sinh. Danh sách học sinh được sắp xếp theo vần a,b,c... mỗi phòng thi bố
trí không quá 24 em.
3.2. Chấm thi: Tổ chức thảo luận biểu chấm và chấm chung để thống nhất
hướng dẫn chấm và biểu điểm; đảm bảo việc đánh giá kết quả học tập của học sinh
chính xác, công bằng, khách quan và kịp tiến độ thời gian.
4. Báo cáo kết quả
Báo cáo kết quả (theo mẫu) gửi về Phòng trước ngày 05/4/2021 qua Bộ phận
chuyên môn THCS (ông Phạm Tiến Tạo - Chuyên viên, email: pttao76@gmail.com).
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDDT;
- Lưu VP, CM THCS .

