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Só:4g  /KH-BCD BEic Son, ngày  /9  tháng 7 nárn 2020 

KE HO3CH 
Cong tác cuia Ban chi dio cp huyn 

K)' thi Tot nghip Trung h9c phô thông näm 2020 

Can cir Thông tix s 1 5/2020/TT-BGDDT ngày 26/5/2020 cüa B tru'âng 
B GDDT ban hành Quy chê thi tot nghip THPT (Quy chê thi); 

Can cü Thông tu' s 09/2020/TT-BGDDT ngày 07/5/2020 cüa B truâng 
B GDDT ban hãnh Quy ché tuyên sinh trinh d di h9c; tuyên sinh cao dàng 
ngành Giáo dçic rnârn non (Quy chê tuyên sinh); 

Can cir Cong van so 2115/BGDDT-QLCL ngày 12/6/2020 cüa B GDDT 
ye vic hu'o'ng dan to chüc k5' thi tot nghip THPT 11am 2020; 

Can cr Cong van s 1523/SGDDT-QLCL ngày 16/6/2020 cüa Sâ 
GD&DT Lang San ye vic htthng dn dang kS'  dir thi và cong tác chuân bj thi 
tot nghip THPT nãrn 2020; 

Can ci:r Quy& djnh s 2577/QD-UBND ngày 20/7/2020 ye vic thành 1p 
Ban Chi dao cap huyn K5' thi tot nghip trung hçc phô thông näm 2020; 

Trên Ca s kt qua cuc h9p ngày 27/7/2020 cüa Ban Chi dao cap huyn 
k5' thi Tot nghip Trung h9c phô thông quôc gia nãm 2020; 

Ban Chi do cap huyn KS'  thi Tot nghip THVI' näm 2020 huyn Bäc 
San xây drng ké hoich triên khai thçrc hin, cii the nhir sau: 

1. Miic IIch, yêu câu 

- Dánh giá két qua h9c. t.p cüa ngithi h9c theo mvc  tiêu giáo diic cüa 
chucmg trInh phô thôig' cap .THPT, chuang trInh GDTX cap THPT (gçi chung 
là chu'o'ng trInh câpTHPT); lay kêt qua thi dé xét cong nh.n tot nghip THPT; 
lam ca sâ dánh giá chat !u9ng day, h9c cua trithng phô thông và cong tác chi 

dao cüa CáC ca quañ quãn 1S'.giao dc.  Các ca sâ giáo dc dii hçc, giáo diic nghê 
nghip có the si.r diing kêt qua dê tuyên sinh. 

- Tao su dOng thuân, ung ho cua can bô, giao viên, hoc sinh, phu huynh hoc 
sinh vâ toàn xã h)i dôi vi chü truang tiêp tçic to chirc k5' thi THPT quOc gia dam 
bão an toàn, nghiêrn tac, cong bang, két qua k5' thi dánh giá sat chat lung dy 
hoc. 

- Tang cung sir pMi hp gifla các cp chInh quyM, các ban, ngành, doàn the, 
các truo'ng Dai hoc, Cao dang trong vic trién khai, to chüc k5' thi trên dja bàn huyn; 
lam tot cOng tác xa hi hoá giáo dc, to diêu kin dê Hi dông thi lam vic và 
giap d thI sinh tham gia thi. 



- T chirc k5' thi dam bâo cong b&ng, khách quan, nghiêrn t11c, thing quy 
ch. 

2. K hoich thuc hiên 

STT Noi dung 
Thai gian 

hoan thanh 

1 
Tnrâng Ban Chi do ban hành Quyêt djnh phân cong nhim vii các 
thành viên, Kê hoch lam vic cüa Ban chi dao  thi cap huyn. 

28/7/2020 

2 

Các thành viên Ban Chi dio xây dirng k hoach pMi hqp, phutmg 
an, báo darn các diCu kin to chtrc KS'  thi TOt nghip THPT näm 
2020 tai các diem thi trCn dia bàn. 

Truâc 
29/7/2020 

Kim tra cong tác chun bj các diu kin th chtrc k5' thi ti 
trithng THPT Bàc Son; Tnrng THPT VU L 

Tr ngày 
28/7 den hêt 
06/8/2020 

4 

- Trirc coi thi 

- Báo cáo tInh hinh các buôi thi vó.i UBND huyn, Sâ GDDT. 

Tr ngày 
08/8 den 

ht ngày 
10/8/2020 

Trên day là Ké ho?ch cong tác cUa Ban Chi do cp huyn Ky thi Tot 
nghip THPT nãrn 2020, yCu cãu các thành viên Ban Chi d?o,  CáC co quan ban, 
ngành, doàn the, co quan lien quan, to chüc triên khai hiu qua kê hoch nay. 
Trong qua trInh to chirc thirc hin, riêu phát sinh vuâng mac can trao dOi ngay 
vâi Trung Trung h9c phô thông Bäc Son dê tong hcip báo cáo Triiâng Ban Chi 
dao xern xét, giài quyêt./. 

Nyi nhmn: 
- So' Giáo dc và Dào tao; 
- TI Huyn ui'; 
- IT HDND huyn; 
- CT, PCI IJBND huyn; 
- Các ngành thành vien BCD thi cap huyii; 
- UBND các xa, tlii trãii: 
- Trang thông tin din tu huyn: 
- Luu: VT. P110 CH'UT!CH UBND HUYN 

Dtrong Thi Thép 
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