
UBND TP.CẦN THƠ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Số: 2186/SGDĐT-GDTrH  

V/v hướng dẫn tổ chức các kỳ  

kiểm tra năm học 2019-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Cần Thơ, ngày 23 tháng 8 năm 2019 

Kính gửi:        

     - Phòng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) quận, huyện; 

     - Các trường trung học phổ thông (THPT); 

     - Các trường phổ thông có nhiều cấp học;  

         - Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện. 
        

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian 

năm học 2019-2020;  

Sở GD&ĐT hướng dẫn các phòng GD&ĐT quận, huyện, các trường THPT, 

trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm GDNN-GDTX (sau đây gọi 

chung là các đơn vị) chuẩn bị và triển khai tổ chức các kỳ kiểm tra trong năm học 

2019-2020, cụ thể như sau: 

1. Hình thức tổ chức, môn kiểm tra, nội dung và thời lượng kiểm tra 

a) Hình thức tổ chức 

* Đề kiểm tra: 

- Sở GD&ĐT ra đề, in sao đề kiểm tra học kỳ I, học kỳ II đối với khối 12 

THPT, khối 12 GDTX; đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 (đề chung cho THPT 

và GDTX). 

- Phòng GD&ĐT quận, huyện tổ chức ra đề hoặc hướng dẫn các trường 

trung học cơ sở (THCS) trực thuộc, các trường phổ thông có nhiều cấp học trên 

địa bàn tổ chức ra đề kiểm tra đối với các khối lớp cấp THCS. 

- Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm 

GDNN-GDTX tổ chức ra đề kiểm tra đối với các khối lớp còn lại. 

* Tổ chức kiểm tra: Lãnh đạo các đơn vị ra Quyết định thành lập Hội 

đồng ra đề, coi kiểm tra, chấm kiểm tra, sắp xếp lịch kiểm tra, bố trí phòng kiểm 

tra,…theo quy định. 

b) Môn/bài kiểm tra 

- Sở GD&ĐT tổ chức ra đề, in sao đề kiểm tra các môn/bài: Ngữ văn, 

Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã 

hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) lớp 12 THPT và GDTX. 

- Các đơn vị tổ chức ra đề kiểm tra các môn còn lại của chương trình giáo 

dục THPT, GDTX hiện hành. 

c) Nội dung kiểm tra 

* Đối với các môn do Sở GD&ĐT tổ chức ra đề 
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- HKI: Từ tuần 1 đến hết tuần 16. 

- HKII: Từ tuần 17 đến hết tuần 31. 

- Thi thử THPT quốc gia 2020: Chương trình toàn cấp học. 

* Đối với các môn do các đơn vị tổ chức ra đề: theo kế hoạch và phân 

phối chương trình của đơn vị đã xây dựng. 

d) Hình thức và thời lượng của các đề kiểm tra 

* Đối với các môn do Sở GD&ĐT tổ chức ra đề: Kiểm tra bằng hình thức 

trắc nghiệm khách quan bao gồm các bài kiểm tra Toán (90 phút), Ngoại ngữ (60 

phút), Khoa học tự nhiên (150 phút), Khoa học xã hội (150 phút). Kiểm tra bằng 

hình thức tự luận môn Ngữ văn (120 phút). 

* Đối với các môn do các đơn vị tổ chức ra đề: thực hiện theo các Công 

văn hướng dẫn giảng dạy bộ môn của Sở GD&ĐT. 

2. Lịch kiểm tra  

a) Khối 12 THPT và GDTX 
 

Học kỳ 

I 

Ngày Buổi 
Bài kiểm tra/ Môn 

kiểm tra thành phần 

Thời gian 

kiểm tra 

Thời 

gian 

phát đề 

Thời 

gian 

tính giờ 

Hết giờ 

làm bài 

19/12/2019 

(Thứ Năm) 

Sáng Ngữ văn 120 phút 7g25 7g30 9g30 

Chiều Toán 90 phút 13g30 13g40 15g10 

20/12/2019 

(Thứ Sáu) 

Sáng 

Bài kiểm 

tra 

KHTN 

Vật lí 50 phút 7g30 7g40 8g30 

Hóa học 50 phút 8g40 8g50 9g40 

Sinh học 50 phút 9g50 10g00 10g50 

Chiều Ngoại ngữ 60 phút 13g30 13g40 14g40 

21/12/2019 

(Thứ Bảy) 
Sáng 

Bài kiểm 

tra 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 7g30 7g40 8g30 

Địa lí 50 phút 8g40 8g50 9g40 

GDCD 50 phút 9g50 10g00 10g50 

Học kỳ 

II 

09/4/2020 

(Thứ Năm) 

 

Sáng Ngữ văn 120 phút 7g25 7g30 9g30 

Chiều Toán 90 phút 13g30 13g40 15g10 

10/4/2020 

(Thứ Sáu) 

Sáng 

Bài kiểm 

tra 

KHTN 

Vật lí 50 phút 7g30 7g40 8g30 

Hóa học 50 phút 8g40 8g50 9g40 

Sinh học 50 phút 9g50 10g00 10g50 

Chiều Ngoại ngữ 60 phút 13g30 13g40 14g40 

11/4/2020 

(Thứ Bảy) 
Sáng 

Bài kiểm 

tra 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 7g30 7g40 8g30 

Địa lí 50 phút 8g40 8g50 9g40 

GDCD 50 phút 9g50 10g00 10g50 
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Thi thử 

THPT 

quốc gia 

2020 

14/5/2020 

(Thứ Năm) 

 

Sáng Ngữ văn 120 phút 7g25 7g30 9g30 

Chiều Toán 90 phút 13g30 13g40 15g10 

15/5/2020 

(Thứ Sáu) 

Sáng 

Bài kiểm 

tra 

KHTN 

Vật lí 50 phút 7g30 7g40 8g30 

Hóa học 50 phút 8g40 8g50 9g40 

Sinh học 50 phút 9g50 10g00 10g50 

Chiều Ngoại ngữ 60 phút 13g30 13g40 14g40 

16/5/2020 

(Thứ Bảy) 
Sáng 

Bài kiểm 

tra 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 7g30 7g40 8g30 

Địa lí 50 phút 8g40 8g50 9g40 

GDCD 50 phút 9g50 10g00 10g50 
 

b) Lịch tổ chức kiểm tra của các môn còn lại được thực hiện theo kế 

hoạch của các đơn vị. 

3. Tổ chức thực hiện 

a) Sở GD&ĐT 

- Tổ chức Hội đồng ra đề, in sao đề kiểm tra học kỳ I, học kỳ II và thi thử 

THPT quốc gia 2020 theo các môn/bài kiểm tra đã quy định cho khối 12 

GDTHPT và khối 12 GDTX.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra từ các đơn vị. 

- Chấm kiểm tra xác suất bài làm của học sinh khối 12. 

b) Phòng GD&ĐT 

- Tổ chức Hội đồng ra đề, in sao đề kiểm tra học kỳ I, học kỳ II, thi thử 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT (nếu có) các môn của các khối lớp và gửi đề kiểm 

tra đến các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn quận, 

huyện. 

- Chỉ đạo các trường phổ thông có nhiều cấp học, các trường THCS trực 

thuộc tổ chức ra đề, in sao đề, coi, chấm kiểm tra học kỳ I và học kỳ II ở các 

môn do trường ra đề. 

c) Các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX 

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I, học kỳ II và thi thử THPT quốc gia khối 12. 

- Tổ chức Hội đồng ra đề, in sao đề và tổ chức coi kiểm tra học kỳ I, học 

kỳ II cho các khối 10 và 11.  

- Thống kê và báo cáo kết quả kiểm tra khối 12 về Sở GD&ĐT (qua 

Phòng Giáo dục Trung học/Phòng Giáo dục thường xuyên). 

4. Đăng ký số lượng đề và nhận đề từ Sở GD&ĐT 

a) Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến theo biểu mẫu đính kèm trước 

mỗi kỳ kiểm tra. 

b) Thời gian nhận đề 

- Kiểm tra học kỳ I: 14 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2019. 
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- Kiểm tra học kỳ II: 14 giờ 00 ngày 08 tháng 4 năm 2020. 

- Thi thử THPT quốc gia năm 2020: 14 giờ 00 ngày 13 tháng 5 năm 2020. 

c) Địa điểm nhận đề: Phòng số 5, Sở GD&ĐT. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc, kịp thời và đầy đủ các nội dung trên. Mọi thông tin, các đơn vị liên hệ 

với Phòng Giáo dục Trung học (chuyên viên phụ trách: Lê Văn Huy, SĐT: 

0939.767.209, địa chỉ email: levanhuy@cantho.edu.vn) để được hướng dẫn kịp 

thời./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng GDTX; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Phúc Tăng 
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