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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 505/SGDĐT-QLCL 
V/v điều chỉnh lịch tổ chức thi tuyển sinh 

vào lớp 10 trung học phổ thông              

năm học 2020 – 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      

Hưng Yên, ngày 30 tháng 3 năm 2020 

 

           Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường trung học phổ thông; 

- Các trường phổ thông có cấp học trung học phổ thông. 

      

Thực hiện Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; 

điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 

2017-2018, Sở GDĐT điều chỉnh, bổ sung các mốc thời gian trong Công văn số 

362/SGDĐT-QLCL ngày 09/3/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào 

lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 – 2021 như sau:  

1. Lịch thi 

Ngày 
Buổi 

thi 
Bài thi 

Thời gian 

làm bài 

Giờ mở bì 

đề thi và 

phát đề thi 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

11/7/2020 

Sáng Ngữ văn 120 phút 7h30 7h35 

Chiều Toán 

Tự luận:  

45 phút  
14h00 14h05 

TNKQ: 

45 phút 
15h00 15h05 

12/7/2020 

Sáng Bài thi tổng hợp 90 phút 7h30 7h35 

Chiều 

Môn chuyên 

(Đối với thí sinh đăng kí 

dự thi vào trường THPT 

Chuyên Hưng Yên) 

150 phút 14h00 14h05 

 

2. Thời gian nhập học, báo cáo và hoàn thành công tác tuyển sinh 

- Thời gian nhập học: Trước ngày 01/8/2020 (đối với thí sinh trúng tuyển trường 

THPT Chuyên Hưng Yên và thí sinh trúng tuyển đợt 1 trường THPT không chuyên). 

Đối với thí sinh trúng tuyển đợt 2 vào trường THPT không chuyên: Nhập học trước 

ngày 15/8/2020. 

- Báo cáo trước kỳ thi: Các đơn vị báo cáo Sở GDĐT về công tác chuẩn bị cho kỳ 

thi trước ngày 01/6/2020. 

- Báo cáo danh sách thí sinh trúng tuyển: Trước ngày 15/8/2020, các trường 

THPT nộp về Sở GDĐT 03 bảng danh sách thí sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2020-
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2021 để trình Giám đốc phê duyệt và lưu trữ theo quy định. 

- Mọi công việc về tuyển sinh đối với trường THPT công lập và ngoài công lập 

hoàn thành trước ngày 15/8/2020. 

3. Lịch công tác trong kỳ thi: (có bản phụ lục kèm theo) 

Trên đây là những điều chỉnh, bổ sung trong công văn số 362/SGDĐT-QLCL 

ngày 09/3/2020 của Sở GDĐT. Các nội dung khác được giữ nguyên theo công văn. Đề 

nghị các đơn vị triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Báo Hưng Yên;  

- Đài PTTH Hưng Yên; 

 

(để phối hợp tuyên truyền); 

- Lưu: VT, QLCL. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 
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Phụ lục  

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT  

 NĂM HỌC 2020 - 2021 

(Phụ lục kèm theo Công văn số 505/SGDĐT-QLCL  ngày 30/03/2020) 

 

TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 
Đơn vị 

tham gia 

Thời gian 

thực hiện 

1.  Tập huấn sử dụng phần mềm QLT 

và tổ chức đăng ký dự thi 

Sở GDĐT Các Phòng 

GDĐT; các 

trường THCS, 

THPT 

Hoàn thành 

trước ngày 

30/4/2020 

2.  Các trường THPT thông báo công 

khai chỉ tiêu tuyển sinh và các nội 

dung liên quan đến công tác tuyển 

sinh trên cổng thông tin điện tử và 

bảng tin của trường 

Trường THPT Thí sinh đăng 

ký dự thi  

Trước ngày 

30/4/2020 

3.  Phát hành phiếu ĐKDT Trường THCS Thí sinh đăng 

ký dự thi 

Ngày 

02/5/2020 

4.  Nhận phiếu ĐKDT; nhập dữ liệu 

vào phần mềm QLT; in danh sách 

thí sinh ĐKDT để kiểm tra; thí 

sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT 

trên danh sách 

Trường THCS; 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Thí sinh đăng 

ký dự thi  

Từ ngày 04/5 

đến 

09/5/2020 

5.  Trường THPT Chuyên Hưng Yên 

tổ chức sơ tuyển  

Trường THPT 

Chuyên Hưng 

Yên 

 Từ ngày 11/5 

đến 

13/5/2020 

6.  Các trường THPT xét tuyển thẳng 

và thông báo kết quả tuyển thẳng 

cho thí sinh; báo cáo danh sách thí 

sinh được xét tuyển thẳng về Sở 

GDĐT (nếu có) 

Trường THPT Đối tượng học 

sinh được 

tuyển thẳng 

Từ ngày 11/5 

đến 

13/5/2020 

7.  Báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở 

vật chất và các điều kiện tổ chức 

thi 

Trường THPT  Trước ngày 

01/6/2020 

8.  Tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi 

cho các đơn vị 

Sở GDĐT Các Phòng 

GDĐT; các 

trường THCS, 

THPT 

Hoàn thành 

trước ngày 

25/6/2020 

9.  Đánh số báo danh, lập danh sách 

thí sinh, xếp phòng thi  

Sở GDĐT Trường THCS 

Trường THPT 

Trước ngày 

25/6/2020 

10.  In giấy báo dự thi Trường THCS  Ngày 

26/6/2020 

11.  Trả giấy báo dự thi cho thí sinh Trường THCS Thí sinh đăng 

ký dự thi  

Ngày 

27/6/2020 
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12.  Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi 

cho cán bộ làm công tác thi 

Các phòng 

GDĐT và các 

trường THPT 

Cán bộ, giáo 

viên các nhà 

trường 

Trước ngày 

30/6/2020 

13.  Tổ chức các Điểm thi; Thành lập 

Hội đồng thi, các Ban của Hội 

đồng thi 

Sở GDĐT Các trường 

THPT 

Trước ngày 

30/6/2019 

14.  Bàn giao đề thi đã in sao cho các 

Điểm thi 

Ban In sao đề 

thi; Ban Vận 

chuyển và bàn 

giao đề thi 

Các Điểm thi Ngày 

10/7/2020 

15.  Ban Coi thi làm việc Ban Coi thi Các Điểm thi Từ ngày 

10/7/2020 

16.  Tổ chức coi thi tuyển sinh THPT Ban Coi thi Các Điểm thi Ngày 11, 

12/7/2020 

17.  Cập nhật vào Hệ thống QLT báo 

cáo nhanh tình hình coi thi từng 

buổi thi 

Các Điểm thi 

 

 Trước khi kết 

thúc mỗi buổi 

thi 

18.  Báo cáo tổng hợp số liệu và tình 

hình coi thi bằng văn bản gửi về 

Sở GDĐT (qua Phòng QLCL) 

Các Điểm thi 

 

 Sau khi kết 

thúc buổi thi 

cuối cùng  

19.  Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ 

chấm thi tự luận, trắc nghiệm 

Sở GDĐT Các đơn vị đặt 

địa điểm chấm 

thi 

Trước ngày 

10/7/2020 

20.  Tổ chức  chấm thi Sở GDĐT Trường THPT Từ  ngày 

13/7/2020 

21.  Công bố kết quả thi và điểm 

chuẩn trúng tuyển 

Sở GDĐT Trường THCS, 

THPT 

Trước ngày 

21/7/2020 

22.  Nhận đơn phúc khảo bài thi; nhập 

thông tin vào phần mềm; nộp dữ 

liệu phúc khảo về sở GDĐT 

Trường THCS; 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Thí sinh dự thi  10 ngày từ 

khi công bố 

kết quả thi 

23.  Tổ chức phúc khảo bài thi; xét 

công nhận trúng tuyển sau phúc 

khảo  

Sở GDĐT  Trước ngày 

04/8/2020 

24.  Nhận đơn xét tuyển nguyện vọng 

2; nhập thông tin vào phần mềm 

QLT; nộp dữ liệu về sở GDĐT 

Trường THCS Thí sinh dự thi  Từ ngày 29/7 

đến ngày 

04/8/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

25.  Xét tuyển nguyện vọng 2 Trường THPT  Trước ngày 

06/8/2020 

26.  Hoàn thành công tác tuyển sinh Trường THPT  Trước ngày 

15/8/2020 
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