
UBND HUYỆN MỸ TÚ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 823/PGDĐT-NVTrH Mỹ Tú, ngày 21 tháng  12  năm 2020 

V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 

I các môn Toán, Văn, tiếng Anh lớp 9 

năm học 2020 – 2021 

 

                   

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường TH & THCS, THCS trực thuộc. 

 

Căn cứ Công văn số 2714/SGDĐT-KTQL ngày 16 tháng 12 năm 2020 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Sóc Trăng về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra 

cuối kỳ I lớp 9 và 12.  

Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú hướng dẫn các đơn vị việc tổ chức kiểm tra học 

kỳ I các môn Toán, Văn, tiếng Anh lớp 9 năm học 2020 – 2021 như sau: 

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm tra 

 - Các trường thành lập Ban coi kiểm tra, chấm bài 3 môn Toán, Văn, tiếng 

Anh lớp 9 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng ra đề. 

 - Rà soát, thống kê chính xác số lượng học sinh lớp 9 tham gia kiểm tra; lập 

phương án phòng thi và báo cáo bằng cách nhập trực tiếp lên Google sheet được 

chia sẽ chậm nhất đến hết ngày 25/12/2020. 

 - Trước giờ kiểm tra 20 phút, Hiệu trưởng mở niêm phông đề được nhận từ 

Phòng GDĐT, kiểm tra số túi đề thi, số lượng đề thi trong túi đảm bảo chính xác, 

sau đó giao cho giám thị phụ trách phòng thi mang đến cho học sinh. 

2. Quy định thời gian làm bài, nhận đề kiểm tra từ Phòng GDĐT  

- Ngày 28/12/2020, lãnh đạo các trường liên hệ Phòng GDĐT để nhận đề lúc 

9h00’. 

  - Thời gian kiểm tra cụ thể: 

STT MÔN 
THỜI GIAM 

LÀM BÀI 

THỜI GIAN 

PHÁT ĐỀ 

THỜI GIAN 

TÍNH GIỜ 

NGÀY 

THI 

1 Toán 90 phút 7 giờ 25 phút 7 giờ 30 phút 29/12/2020 

2 Tiếng Anh 45 phút 7 giờ 25 phút 7 giờ 30 phút 30/12/2020 

3 Văn 90 phút 7 giờ 25 phút 7 giờ 30 phút 31/12/2020 
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Trên đây là hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I các môn Toán, Văn, tiếng 

Anh lớp 9 năm học 2020 – 2021. Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị 

nghiêm túc thực hiện. Nếu có vướng mắc liên hệ về Phòng GDĐT qua số điện thoại 

0299.3871128 để kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Trưởng phòng (để b/c); 

- Website phòng (để thông báo); 

- Lưu VT, NVTrH. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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