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V/v kiểm tra công tác tổ chức
kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các Trường trung học phổ thông;
- Trường phổ thông Hermann Gmeiner;
- Trường Năng khiếu thể dục, thể thao;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố.
Căn cứ Công văn số 3530/BGDĐT-TTr ngày 11/9/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học
2020-2021;
Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/9/2020 của Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm
học 2020-2021 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ nội dung Công văn số 2716/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày
30/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ I
năm học 2020-2021;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiến hành kiểm tra công tác tổ chức
kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021 tại các Trường trung học phổ thông,
Trường phổ thông Hermann Gmeiner; Trường Năng khiếu thể dục; thể thao;
Trường trung học cơ sở và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên và trên địa bàn các huyện, thành phố như sau:
1. Thời gian kiểm tra
Từ 04/01/2021 đến 16/01/2021.
2. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, hướng dẫn ôn tập, xây dựng kế
hoạch kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021;
- Kiểm tra việc thành lập các Ban có liên quan: Ban ra đề kiểm tra, Ban
in sao đề kiểm tra, Ban coi kiểm tra, Ban chấm bài kiểm tra cuối kỳ I của các
cơ sở giáo dục.
- Kiểm tra việc tổ chức ra đề kiểm tra, in sao đề kiểm tra, công tác bảo mật
đề kiểm tra.
- Kiểm tra việc thực hiện lịch kiểm tra, thời gian làm bài kiểm tra (theo Công
văn số 2716/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo);
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hình thức tổ chức coi, chấm bài kiểm tra, ghi điểm, đánh giá, xếp loại học sinh và
công bố kết quả đánh giá học sinh theo quy định.
3. Tổ chức thực hiện
- Giám đốc Sở GD&ĐT giao cho Thanh tra Sở chịu trách nhiệm xây dựng
kế hoạch, chuẩn bị nhân sự tham gia kiểm tra, tiến hành kiểm tra theo kế hoạch,
báo cáo kết quả sau khi hoàn thành các nội dung kiểm tra.
- Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện theo thẩm
quyền và báo cáo kết quả kiểm tra về Sở GD&ĐT (qua Thanh tra Sở) chậm nhất
ngày 18/01/2021 để tổng hợp đánh giá chung toàn ngành.
Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT; Trường trung học phổ thông,
Trường phổ thông Hermann Gmeiner; Trường Năng khiếu thể dục; thể thao
và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện,
thành phố triển khai thực hiện đúng nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện)
- GĐ và các P.GĐ (theo dõi chỉ đạo);
- Lưu: VT, TTr Sở, Website của Sở;
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