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Số:1009 /SGDĐT-GDTrH-GDTX

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đôn đốc ôn tập thi tuyển sinh
lớp 10 năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Hiệu trưởng các Trường THCS, THCS-THPT.
Căn cứ Hướng dẫn số 1522/HD-SGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;
Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 phổ thông, lớp 10 chuyên, lớp 10 phổ
thông dân tộc nội trú, lớp 10 năng khiếu thể dục thể thao năm học 2020 – 2021 đã
được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Hiện tại, hầu các cơ sở giáo dục đã tập trung tổ chức ôn tập thi tuyển sinh lớp
10 phổ thông, lớp 10 chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 năng khiếu
thể dục thể thao (sau đây gọi chung là thi tuyển sinh lớp 10), hầu hết Hiệu trưởng
các Trường THCS, THCS – THPT đã quyết liệt chỉ đạo, tổ chức ôn tập để học sinh
có đủ kiến thức dự thi tuyển sinh lớp 10. Tuy nhiên, qua thông tin ghi nhận được từ
phụ huynh học sinh và kết quả khảo sát thực tế Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
nhận thấy công tác tổ chức ôn thi tuyển sinh lớp 10 của một số đơn vị chưa đạt yêu
cầu. Để củng cố nề nếp và nâng cao chất lượng ôn thi tuyển sinh lớp 10 năm học
2020 – 2021, Sở GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở (THCS),
các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (THCS – THPT) tổ chức thực
hiện tốt một số yêu cầu sau:
1. Về tổ chức thực hiện Chương trình cấp THCS và kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập của học sinh
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát và hoàn thành kế hoạch dạy học chương
trình lớp 9 theo hướng dẫn tại Công văn số 791/SGDĐT-VP ngày 20 tháng 5 năm
2020 của Sở GDĐT về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối
với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX tỉnh Vĩnh Long; Công văn
549/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Sở GDĐT về việc
hướng dẫn triển khai thực hiện một số hoạt động chuyên môn học kỳ II năm học
2019-2020.
- Tuyệt đối không được cắt giảm số tiết, số môn học đã qui định trong chương
trình.
- Việc đánh giá, xếp loại học lực của học sinh phải thực hiện theo quy định
hiện hành và đảm bảo nghiêm túc, thực chất, chính xác, khách quan, phản ánh đúng
trình độ của học sinh. Việc kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 thực
hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 622/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 28 tháng 4
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năm 2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học
2019-2020.
- Tăng cường công tác quản lý kết quả học tập của học sinh đảm bảo tính công
khai, minh bạch, trung thực, khách quan.
2. Về tổ chức ôn tập cho học sinh thi tuyển sinh lớp 10
Căn cứ kế hoạch dạy học đã được điều chỉnh, các đơn vị chủ động xây dựng
kế hoạch kế hoạch ôn tập thi tuyển sinh lớp 10, huy động toàn lực của đơn vị cho
việc ôn tập. Phân công lãnh đạo phụ trách đợt ôn tập (có thể phân phụ trách theo
môn hoặc theo lớp), kịp thời động viên, khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức
thực hiện tốt kế hoạch ôn tập; đồng thời nhắc nhở, phê bình các cá nhân, tập thể lơ
là trong việc ôn tập làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của học sinh.
Chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên thảo luận lựa chọn các phương pháp ôn
tập phù hợp với nội dung của từng môn học và trình độ nhận thức của học sinh, tránh
gây áp lực và tâm lý của học sinh. Cụ thể:
- Tổ chức giảng dạy theo hướng phát huy năng lực người học; cần thiết xếp
lớp học theo hướng thì phân hóa: Phân nhóm học sinh theo trình độ để ôn tập cho
phù hợp với đối tượng. Cần lựa chọn nội dung, phương pháp ôn tập phù hợp với
năng lực học sinh: Đối với những học sinh có học lực yếu, kém cần tăng cường việc
ôn tập những kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình, bám sát cấu trúc Đề
tham khảo đã được công bố tại Công văn số 631/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 28
tháng 4 năm 2020 của Sở GDĐT về việc ban hành Đề thi tham khảo thi tuyển sinh
lớp 10 phổ thông, lớp 10 NK TDTT, lớp 10 PT DTNT năm học 2020-2021; riêng
học sinh có học lực khá giỏi, có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện,
cấp tỉnh và có nguyện vọng thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh
Khiêm và các trường có điểm tuyển sinh cao cần được ôn tập các dạng đề nâng cao
phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh. Cần tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
được triển khai trong tập huấn công tác ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học
2020-2021 của Hội đồng bộ môn cấp tỉnh.
- Vận động học sinh khá, giỏi giúp đỡ những học sinh có học lực yếu, kém
nhằm giúp các học sinh này nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản theo yêu
cầu của chương trình.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập trên lớp, kết hợp với ôn tập theo nhóm
và tự ôn tập tại nhà.
- Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả ôn tập để kịp thời điều chỉnh nội
dung và phương pháp ôn tập cho phù hợp.
Phối hợp với gia đình tâm tư vấn tâm lý, sức khỏe để học sinh học có động
cơ, thái độ ôn tập tốt.
Tổ chức thu, chi quyết toán kinh phí ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 theo đúng
quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường; lưu trữ đầy đủ hồ sơ thu, chi theo
quy định. Lưu ý: Không được thanh toán giờ dạy chương trình chính khóa, chỉ được
thanh toán giờ dạy ôn tập ngoài chương trình chính khóa.
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Phân tích kết quả thi để đánh giá công tác giảng dạy, công tác quản lí của tổ
chuyên môn và của Ban Giám hiệu trường. Ghi nhận tinh thần, thái độ làm việc của
giáo viên trong đợt ôn thi để làm cơ sở bình xét thi đua và đánh giá viên chức cuối
năm; tuyệt đối không lấy kết quả giảng dạy của giáo viên để làm cơ sở xét thi đua
cuối năm (vì mặt bằng học sinh của từng lớp là khác nhau).
3. Tổ chức thực hiện
Giao Hiệu trưởng các Trường THCS, Trường THCS – THPT tổ chức thực
hiện nghiêm các yêu cầu được nêu ở mục 1 và mục 2 của Công văn này.
Giao Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố thành tổ chức thực
hiện tốt một số yêu cầu sau:
- Thành lập đoàn kiểm tra công tác tổ chức ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 năm
học 2020 – 2021 tại các Trường THCS do Phòng quản lí. Có giải phải đôn đốc, nhắc
nhở, hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ ôn tập; đồng thời có biện pháp xử lí
nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân lơ là trong quá trình ôn tập làm ảnh hưởng đến
quyền lợi chính đáng của học sinh.
- Tổ chức phân tích, đánh giá kết quả thi tuyển sinh lớp 10 của các đơn vị trực
thuộc để rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo chuyên môn của Phòng GDĐT.
Sở GDĐT sẽ thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo của Phòng
GDĐT và công tác ôn tập của các Trường THCS, THCS – THPT trên địa bàn tỉnh.
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT huyện, TX, TP; Hiệu trưởng các
Trường THCS, Trường THCS-THPT triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nêu
trên. Trong quá trình triển khai có khó khăn vướng mắc, các đơn vị liên hệ Sở GDĐT
qua Phòng GDTrH-GDTX để được hướng dẫn./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để t/h);
- Ban GĐ (để chỉ đạo);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX.

Trịnh Văn Ngoãn
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