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              THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra cơ sở vật chất; kiểm tra tư 

vấn dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020  

 

Thực hiện Công văn số 758/SGDĐT-GDTrH ngày 18/6/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2019-2020 và ôn thi tốt 

nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020; 

Thực hiện Quyết định số 401/QĐ-SGDĐT ngày 30/6/2020 của Giám đốc 

Sở Giáo dục Đào tạo về việc thành lập Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, hồ sơ đăng 

kí dự thi; kiểm tra tư vấn dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (gọi tắt 

Quyết định số 401/QĐ-SGDĐT); 

Xét Báo cáo số 214/BC-SGDĐT ngày 24 tháng 7 năm 2020 của đoàn kiểm 

tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kết luận như sau: 

 Thống nhất đối với Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo QĐ 

Quyết định số 401/QĐ-SGDĐT ngày 30/6/2020. Để kịp thời phát huy các kết quả 

và khắc phục các nhược điểm, đề nghị các đơn vị liên quan tập trung triển khai các 

nội dung sau:  

1. Đối với những đơn vị được kiểm tra: Căn cứ biên bản kiểm tra, đơn vị 

khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm, hạn chế của nhà 

trường, báo cáo về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH) chậm nhất 26/7/2020; 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn về công 

tác ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở; rà soát, xây dựng nội dung, tài 

liệu ôn tập phù hợp với từng đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

tình hình thực hiện kế hoạch dạy học của giáo viên, ý thức, nền nếp học ôn thi của 

học sinh. Đặc biệt, đối với các trường nội trú và phân hiệu, quản lý tốt nền nếp 

học ôn thi ban đêm, có sự hỗ trợ, giúp đỡ của giáo viên đối với học sinh; 

- Chỉ đạo giáo viên phân tích kỹ chất lượng bài làm của học sinh qua đợt 

thi thử theo đề của Sở, xác định rõ các nguyên nhân dẫn đến học sinh có điểm 

yếu, kém. Trên cơ sở đó, phân công giáo viên có năng lực, kinh nghiệm xây dựng 

nội dung, chương trình phù hợp nhằm ôn tập cho những học sinh này; 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ, tư vấn thúc đẩy công tác dạy học 

trong thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020; chỉ đạo giáo viên dạy ôn thi bổ 

sung kế hoạch dạy học, chi tiết hóa việc phân loại đối tượng học sinh, chú ý 

phương pháp dạy học, tư vấn, giúp đỡ học sinh yếu, kém; 

- Đối với những trường được Sở chọn đặt Điểm thi và Trường THPT Trần 

Quốc Tuấn: Rà soát những bàn học bị hư hỏng, không đảm bảo theo tiêu chuẩn, 
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nhà trường liên hệ với các trường trực thuộc Sở trên cùng địa bàn để mượn, thay 

thế số bàn hư hỏng trong thời gian thi. (Hoàn thành trước 31/7/2020).  

- Đối với điểm thi Trường PT DTNT Tu Mơ Rông: Hiệu trưởng Nhà 

trường Chủ động phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào 

tạo kịp thời bổ sung các vật dụng còn thiếu nêu trên, gia cố tường rào để đảm bảo 

an ninh, an toàn cho kỳ thi.  

2. Giao cho Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 

phối hợp với Trường PT DTNT Tu Mơ Rông đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất 

của nhà trường, rà soát, bố trí kinh phí để nhà trường kịp thời khắc phục những 

hạn chế nêu trên, đảm bảo điều kiện đặt Điểm thi. Hiệu trưởng nhà trường chủ 

động báo cáo UBND Tu Mơ Rông về hỗ trợ một số cơ sở vật chất phát sinh tại 

điểm thi.  

 3. Phòng KHTC chủ trì tham mưu Lãnh đạo sở chỉ đạo triển khai rà soát 

đánh giá cơ sở vật đối với các trường trực thuộc, đề xuất nhu cầu, báo cáo cấp có 

thẩm quyền xem xét quyết định.  

Trên đây là Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về 

kết quả kiểm tra cơ sở vật chất; kiểm tra tư vấn dạy học và ôn thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo thi TN THPT 2020 (biết, chỉ đạo); 

- Các trường THPT, PT DTNT (thực hiện); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 
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Phạm Thị Trung 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 


		2020-07-28T09:43:55+0700


		2020-07-28T10:24:22+0700


		2020-07-28T10:24:22+0700


		2020-07-28T10:24:22+0700


		2020-07-28T10:24:22+0700


		2020-07-28T10:24:22+0700




