Phụ lục 04
LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2019-2020
(Kèm theo Công văn số
/SGDĐT-QLCL ngày 18/3/2019
của sở Giáo dục và Đào tạo)
TT

Đơn vị thực hiện

Nội dung công tác

Thời gian
thực hiện

1

- Xây dựng phương án, kế hoạch - Các Phòng GDĐT;
tuyển sinh năm học 2019-2020 và - Các trường chuyên biệt.
thông báo công khai kế hoạch tuyển
sinh cho PHHS và học sinh biết.

Hoàn thành
trước ngày
01/4/2019

2

- Tổ chức hướng dẫn cho học sinh, - Các trường THCS;
tập huấn cho cán bộ, giáo viên, - Các trường THPT;
nhân viên để thực hiện tốt việc phân
luồn và ĐKDT tuyển sinh 10 THPT.

Trước ngày
10/4/2019

3

- Nhận phiếu đăng ký dự thi vào lóp - Các trường THCS nhận
10 THPT và nhập thông tin đăng ký phiếu ĐKDT của học sinh
dự thi của thí sinh lên hệ thống lớp 9;
VNEDU.

Từ ngày
15/4/2019
đến ngày
10/5/2019

4

- Báo cáo nhân sự tham gia làm thi - Các phòng GDĐT và các
về Sở GDĐT (Phòng QLCL).
trường trực thuộc.

Trước ngày
10/5/2019

5

- Các trường THCS hoàn thành - Các trường THCS;
nhập dữ liệu ĐKDT vào lớp 10 vào
phần mềm VNEDU.

Trước ngày
15/5/2019

6

- Các phòng GDĐT báo cáo số liệu - Các phòng GDĐT, các
ĐKDT vào từng trường THPT về Sở trường THCS;
(phòng QLQL).

Trước ngày
18/5/2019

7

Sở GDĐT công khai số lượng
ĐKDT vào chuyên LQĐ và trường
THPT; học sinh có thể thay đổi
nguyện vọng, trường THCS cập
nhật lại nguyện vọng ĐKDT lên
VNEDU.

- Sở GDĐT, phòng GDĐT;
- Các trường THCS;

Từ ngày
20/5/2019
Đến
22/05/2019

8

- Sở GDĐT khóa dữ liệu, các
trường THCS hết thời hạn cập
nhật thông tin trên VNEDU.
- Các trường THCS bàn giao hồ sơ
cho trường THPT chuyên Lê Quý
Đôn.

- Các trường THCS,
trường THPT chuyên Lê
Quý Đôn.

Từ ngày
22/05 đến
26/5/2019

1

TT

Đơn vị thực hiện

Nội dung công tác

Thời gian
thực hiện

9

- Các trường THPT báo cáo danh - Các trường THPT
sách xin tuyển thẳng về Sở GDĐT
(phòng QLCL)

Trước ngày
30/05/2019

10

Các trường THCS bàn giao hồ sơ - Các trường THCS và
cho trường THPT.
trường THPT trên địa bàn.

Trước ngày
01/06/2019

11

Thi tuyển vào lớp 10 chuyên THPT - Hội đồng coi thi và
Lê Quý Đôn.
trường THPT chuyên Lê
Quý Đôn.

Từ 29/05 đến
01/06/2019

12

Tổ chức chấm thi và công bố kết - Sở GDĐT, Hội đồng
quả trúng tuyển vào THPT chuyên chấm thi và trường THPT
Lê Quý Đôn
chuyên Lê Quý Đôn.

Từ ngày
02/6 đến
07/6/2019

13

Sở GDĐT công khai lần 2 số lượng - Sở GDĐT
ĐKDT vào trường THPT. Học sinh
có thể thay đổi nguyện vọng tại
trường THPT.

Trước ngày
08/06/2019

14

Trường THPT hoàn thành việc cập - Sở GDĐT, trường THPT
nhật thông tin ĐKDT. Sở GDĐT
khóa chức nănG sửa dữ liệu của
trường THPT.

Từ ngày
08/06/2019

15

Sở GDĐT công bố danh sách HS
được tuyển thẳng; chốt hồ sơ ĐKDT
vào lớp 10 THPT, đánh số báo
danh, xếp phòng thi. Các trường
THPT sử dụng phần mềm tuyển
sinh in hồ sơ thi, làm thẻ dự thi cho
học sinh….

16

Tổ chức chấm phúc khảo tuyển sinh - Sở GDĐT và Hội đồng
chuyên và công bố kết quả.
chấm phúc khảo.

17

Tổ chức coi thi tuyển sinh lớp 10
THPT theo lịch.

- Sở GDĐT và các hội
đồng coi thi theo QĐ.

12,13/6/2019

18

Tổ chức chấm thi tuyển sinh lớp 10
THPT và công bố kết quả trúng
tuyển.

Hội đồng chấm thi

Từ ngày

Các trường THPT nhập đơn phúc
khảo vào phần mềm tuyển sinh.
Công tác phúc khảo thi tuyển sinh
lớp 10 THPT.

Sở GDĐT, trường THPT,
Hội đồng Phúc khảo

19

- Sở GDĐT, trường THPT

Từ ngày 9/6/19
đến 11/06/2019

Trước ngày
12/6/2019

15-21/6/18

2

Thực hiện
trước
10/07/2019

3

