UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1068 /SGDĐT-KTQLCLGD

Gia Lai, ngày 24 tháng 6 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hướng dẫn tổ chức thi thử, Kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kính gửi:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm GDTX tỉnh.

Căn cứ Công văn số 1894/SGDĐT-KTQLCLGD về việc hướng dẫn thực
hiện nhiệm vụ Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục năm học 2019-2020;
Căn cứ Công văn số 793/SGDĐT-KTQLCLGD về việc điều chỉnh công tác
Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục học kỳ II, năm học 2019-2020.
Để giúp học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) đang học lớp 12 tiếp cận
với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đồng thời khảo sát, đánh giá chất lượng học
sinh;nhằm giúp các đơn vị có cơ sở để xây dựng kế hoạch ôn tập hiệu quả cho các
em học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổ chức thi thử trước Kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Gia Lai như sau:
1. Đối tượng dự thi
Là học sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT (kể cả thí sinh tự do nếu
đăng ký thi thử), trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm GDNN-GDTX,
trung tâm GDTX tỉnh (gọi chung là các trường phổ thông).
2. Bài thi/môn thi
- Đối với các thí sinh dùng điểm thi để xét tốt nghiệp:
+ Thí sinh là học sinh THPT: Dự thi 04 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng
Anh, bài thi tổ hợp (chỉ được chọn một trong hai bài thi tổ hợp);
+ Thí sinh là học viên hệ GDTX: Dự thi 03 bài thi gồm Toán, Ngữ văn và 01
bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; có thể đăng ký thêm bài thi môn Tiếng Anh để
lấy kết quả xét tuyển sinh;
-Đối với các thí sinh dùng điểm thi để xét tuyển sinh ĐH, Cao đẳng ngành
Giáo dục mầm non: Thí sinh đăng ký các môn thi nhưng không được phép đăng ký
2 môn ở 2 tổ hợp môn khác nhau.
3. Hình thức thi
- Môn Ngữ văn: Thi tự luận;

- Các môn: Toán, Tiếng Anh, bài thi tổ hợp KHTN, bài thi tổ hợp KHXH thi
trắc nghiệm khách quan.
4. Đề thi
- Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương
trình lớp 12, bám sát nội dung giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đề thi bám sát cấu trúc của đề thi minh họa lần thứ 2, Kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Sở sẽ ra đề thi chung cho toàn tỉnh, các trường phổ thông tổ chức in sao và
bảo mật theo quy định.
5. Lịch thi, thời gian làm bài thi/môn thi
Bài thi/ Môn thi
Thời
Ngày
Buổi
thành phần của bài gian làm
thi tổ hợp
bài
Sáng
Ngữ văn
120 phút
Thứ 2
13/7/2020 Chiều
Toán
90 phút
Vật lí
50 phút
KHTN
Hóa học 50 phút
Sinh học 50 phút
Sáng
Thứ 3
Lịch sử 50 phút
14/7/2020
Địa lí
50 phút
KHXH
Giáo dục
50 phút
công dân
Chiều
Tiếng Anh
60 phút

Giờ phát
đề cho
thí sinh
07 giờ 30
14 giờ 20
07 giờ 30
08 giờ 30
09 giờ 30
07 giờ 30
08 giờ 30

Giờ bắt
đầu làm
bài
07 giờ 35
14 giờ 30
07 giờ 35
08 giờ 35
09 giờ 35
07 giờ 35
08 giờ 35

09 giờ 30 09 giờ 35
14 giờ 20 14 giờ 30

6. Coi thi
- Trong mỗi trường phổ thông danh sách thí sinh được xếp theo thứ tự A, B,
C theo tên, họ để đánh số báo danh. Số báo danh quy định 06 chữ số để thực hiện
chấm trắc nghiệm bằng máy;
- Mỗi phòng thi bố trí 02 cán bộ coi thi (CBCT) và đảm bảo việc coi thi
nghiêm túc;
- Các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, giấy thi, phiếu trả lời
trắc nghiệm, … đảm bảo điều kiện thực hiện kỳ thi an toàn, tiết kiệm, đảm bảo
theo quy chế thi hiện hành;
- Các bài thi trắc nghiệm:
+ Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng;
+ Các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp của một thí sinh có cùng mã
đề thi. Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp trên cùng
mộtphiếu trả lời trắc nghiệm;

+ Đề thi của các môn thi thành phần bài thi tổ hợp được phát lần lượt theo
từng môn để thí sinh làm bài trong thời gian quy định, ngay sau khi hết giờ làm bài
của môn thi (trừ môn Sinh học và Giáo dục công dân) CBCT thu đề thi và giấy
nháp của môn thi đó, sau đó CBCT phát đề thi của môn thi tiếp theo.
7. Giao nhận, in sao đề thi
- Ngày 11/7/2020: Sở sẽ gửi đến các đơn vị file đề thi (đã đặt mật khẩu) tất
cả các môn vào địa chỉ e-mail của các đơn vị đã nhận đề thi Học kỳ II, năm học
2019-2020 và gửi mật khẩu để mở file đề thi của các môn thi theo hình thức trắc
nghiệm vào điện thoại thủ trưởng đơn vị theo hình thức tin nhắn (mật khẩu mở đề
thi môn Ngữ văn sẽ gửi sau);
- Từ ngày 11/7/2020: Các đơn vị tổ chức in sao đề thi các môn thi trắc
nghiệm;
- Trước 02 giờ kể từ thời điểm tính giờ làm bài môn thi Ngữ văn, Sở gửi mật
khẩu mở file đề thi môn Ngữ văn vào điện thoại di động của thủ trưởng đơn vị
(hình thức tin nhắn);
- Công tác in sao đề thực hiện như kỳ kiểm tra Học kỳ II, năm học 20192020;
- Nếu các đơn vị có thay đổi về địa chỉ e-mail nhận đề thi và đáp án, thay đổi
về số điện thoại nhận mật khẩu mở file đề thi thì báo về địa chỉ email:
tuyetdb@gmail.com, hoặc liên hệ trực tiếp với chuyên viên phụ trách Đỗ Thị Bạch
Tuyết, số điện thoại: 0989.687.910 trước ngày 11/7/2020.
8. Chấm bài thi, báo cáo kết quả.
- Sau khi thi xong, Sở sẽ gửi đáp án, biểu điểm, hướng dẫn chấm vào địa chỉ
email của các đơn vị;
- Công tác chấm bài thực hiện như kỳ kiểm tra Học kỳ II, năm học 20192020;
- Khi hoàn thành công tác chấm bài, các đơn vị thông báo kết quả đến học
sinh, học viên và cha mẹ học sinh được biết; đồng thời các đơn vị xây dựng kế
hoạch ôn tập hiệu quả, phù hợp cho từng đối tượng học sinh, học viên trong
khoảng thời gian còn lại;
- Chậm nhất ngày 17/7/2020, các đơn vị thống kê kết quả và báo cáo về Sở
(Phòng KT&QLCLGD) theo mẫu đính kèm. Khi nộp báo cáo phải gửi kèm tập tin
báo cáo thống kê (lập trên file excel) về địa chỉ email:
phongktkd.sogialai@moet.edu.vn;
- Hướng dẫn thực hiện mẫu 1: Lập bảng cho học sinh đăng ký những môn
dùng để xét tốt nghiệp, lấy điểm trung bình năm lớp 12 của học sinh (lập bằng
excel); nhập điểm thi thử và sử dụng công thức tính điểm, xét công nhận tốt nghiệp

(theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TTBGDĐT);
Nhận được Công văn này, Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến
giáo viên, học sinh, học viên về mục đích, ý nghĩa của kỳ thi thử; đảm bảo 100%
học sinh, học viên tham gia nghiêm túc kỳ thi đồng thời vận động thí sinh tự do
tham gia kỳ thi.
Trong quá trình triển khai có vấn đề gì còn vướng mắc, các đơn vị liên hệ
Phòng KT&QLCLGD, Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: (0269) 382 8561,
email: phongktkd.sogialai@moet.edu.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Giám đốc (báo cáo),
- UBND tỉnh (báo cáo),
- Lưu: VT, KTQLCLGD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định

Sở Giáo dục và
Đào tạo
Tỉnh Gia Lai
24.06.2020
16:25:07 +07:00

MẪU 1. KẾT QUẢXÉT TỐT NGHIỆP THEO ĐIỂM THI THỬ
………………………
ĐƠN VỊ ……………………….

Số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/BC-……………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa Danh, ngày

tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả xét tốt nghiệp THPT theo điểm thi thử
Tính theo điểm đăng ký dự thi (gồm thí
sinh tự do đăng ký tại đơn vị)
Tổng số thí sinh
đăng ký dự thi

Nơi nhận:
- ..............;
- ..............;
- Lưu: VT,….

Tổng số thí sinh
đậu tốt nghiệp

Tính theo học sinh/học viên đang học 12
tại đơn vị
Tổng số học
Tổng số học
sinh/học viên 12
sinh/học viên 12
đăng ký dự thi
đậu tốt nghiệp

THỦ TRƯỞNG

MẪU 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ THI THỬ
………………………
ĐƠN VỊ ……………………….

Số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa Danh, ngày

/BC-……………

tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thi thử trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Điểm

0-0.25

0.25-0.5

0.5-0.75

0.75-1.0

….

9.5-9.75

9.75-10

Môn
Toán
Vật lí
Hóa học
Sinh học
Ngữ văn
Lịch sử
Địa lí
Tiếng Anh
Nơi nhận:
- ..............;
- ..............;
- Lưu: VT,….

THỦ TRƯỞNG

Lưu ý:
- Khi thống kê điểm số mức: 0 – 0.25 là các điểm số nhỏ hơn 0.25, điểm
0.25 thống kê vào mức 0.25 – 0.5; tương tự cho các mức thống khác. Riêng ở mức
9.75 – 10 thì thống kê cả điểm 10.
- Thống kê số lượng điểm, không thống kê tỉ lệ ở mẫu này.

