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THÔNG BÁO
Kết luận về việc thực hiện công tác ôn thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 811/KH-SGDĐT ngày 14/5/2020 của Sở GDĐT về
việc kiểm tra công tác ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Quyết định số
287/QĐ-SGDĐT ngày 09/6/2020 và Quyết định số 332/QĐ-SGDĐT ngày
29/6/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập đoàn kiểm
tra công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020;
Căn cứ vào các biên bản kiểm tra công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ
thông tại: Trường THPT Ya Ly, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Trường
THCS&THPT Phạm Hồng Thái, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Trường
THPT Phan Chu Trinh, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT A
Sanh.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết luận về việc thực hiện công tác ôn
thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 như sau:
1. Ưu điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao những cố gắng nỗ lực,
chủ động của các đơn vị trong việc tổ chức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm 2020. Cụ thể:
- Tổ chức thực hiện việc điều chỉnh nội dung Chương trình dạy học (CTDH)
học kì 2 năm học 2019-2020 theo các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT và các văn
bản của Sở GDĐT; thực hiện đủ số tuần dạy chính khóa của khối 12 ở các bộ
môn từ ngày 23/4/2020 đến khi kết thúc năm học là 08 tuần (cả học kì 2 năm học
2019-2020 là 13 tuần). CTDH của các tổ/nhóm chuyên môn đã được Hiệu trưởng
phê duyệt, giáo viên thực hiện đúng nội dung CTDH của tổ/nhóm chuyên môn
xây dựng.
- Các tổ bộ môn đã xây dựng lại kế hoạch, nội dung kiểm tra và tổ chức thực
hiện điều chỉnh số lần kiểm tra theo hướng dẫn tại Công văn số 1360/BGDĐTGDTrH ngày 22/4/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 702/SGDĐT-GDTrH
ngày 27/4/2020 của Sở GDĐT; hầu hết giáo viên giảng dạy khối 12 đã kịp thời
vào điểm trên hệ thống SMAS theo đúng quy định.
- Xây dựng kế hoạch ôn tập cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT chủ yếu theo 3 giai
đoạn đến hết ngày 31/7/2020, phân chia lớp theo nguyện vọng của học sinh (học
sinh đăng ký thi theo Bài thi KHTN, Bài thi KHXH), có danh sách học sinh nguy
cơ hỏng tốt nghiệp, có danh sách học sinh có học lực bộ môn yếu kém; tổ chức
nghiên cứu Đề thi tham khảo lần 2 của Bộ GDĐT, nghiên cứu, thảo luận đáp án
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15 Đề thi tham khảo của Sở GDĐT làm cơ sở để điều chỉnh kế hoạch ôn tập, biên
soạn tài liệu ôn tập cho Kỳ thi; đồng thời sử dụng bộ đề thi tham khảo vào giảng
dạy phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.
2. Hạn chế: Bên cạnh những việc thực hiện được, các đơn vị vẫn còn một số
hạn chế về công tác quản lí, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Cụ
thể:
- Kế hoạch ôn tập của các trường chưa có sự điều chỉnh bám sát các hướng
dẫn, chỉ đạo mới của Sở GDĐT về công tác tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp
THPT năm 2020 (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Nguyễn Tất
Thành, Trường THPT Ya Ly); việc xác định từng nhóm đối tượng học sinh chưa
khoa học, chưa chú trọng ôn tập phù hợp cho từng nhóm đối tượng học sinh đặc
biệt là học sinh yếu kém và học sinh có nguy cơ hỏng tốt nghiệp.
- Một số trường xây dựng CTDH chưa cụ thể, chưa rõ ràng về nội dung
hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dạy học (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh -Trường
THPT Phan Chu Trinh; Toán, Sinh học - Trường THPT A Sanh; Toán - Trường
THPT Nguyễn Chí Thanh,… )
- Một số trường vẫn giữ nguyên kế hoạch kiểm tra, số đầu điểm kiểm tra như
các năm học trước ở nhiều môn học (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn,
Tiếng Anh - Trường THPT Nguyễn Tất Thành); một số giáo viên chưa kịp thời
cập nhật điểm vào hệ thống SMAS theo quy định; tài liệu ôn tập chưa có sự phê
duyệt của lãnh đạo nhà trường (Toán, Vật lí-Công nghệ, Hóa học-Tin học, Tiếng
Anh và Sinh học - Trường THPT Ya Ly), tài liệu ôn tập một số môn học thiếu hệ
thống kiến thức (Vật lí, Sinh học, GDCD - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh).
3. Một số định hướng chỉ đạo trong thời gian tới
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng trong công tác ôn tập trong
thời gian tới và nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Sở
GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện các công việc sau:
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn về công
tác ôn tập thi tốt ngiệp THPT năm 2020; phân chia lớp ôn tập thi tốt nghiệp phù
hợp theo năng lực của từng nhóm đối tượng học sinh; xây dựng nội dung, tài liệu
ôn tập phù hợp với từng đối tượng; chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát
tình hình thực hiện kế hoạch ôn tập đến thời điểm cuối cùng.
- Tiến hành xử lí kết quả học kì, kết quả cả năm, kết quả thi thử; rà soát các
đối tượng học sinh có nguy cơ hỏng tốt nghiệp, triển khai đồng bộ các giải pháp
ôn tập nhằm nâng cao tỉ lệ tốt ngiệp THPT năm 2020.
- Tăng cường công tác quản lý việc ôn tập, phụ đạo của giáo viên và lập hồ
sơ minh chứng đầy đủ.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2020 đến toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh;
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chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo đúng
quy chế và đạt chất lượng.
Trên đây là kết luận của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác
ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của một số trường đã được
kiểm tra.
Yêu cầu hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở tiến hành rà soát
kiểm tra, đối chiếu với thực tế quá trình thực hiện công tác ôn tập của đơn vị
nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế,
góp phần nâng cao chất lượng ôn tập và nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp trung
học phổ thông năm 2020./.
Nơi nhận
- Các trường THPT: Ya Ly, Nguyễn Tất Thành,
Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, A Sanh;
- Trường THCS&THPT Phạm Hồng Thái;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng CM, NV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
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