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Kính gửi:   

- Hiệu trưởng các trường THPT; 

- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX. 
 

Tiếp tục thực hiện công văn 1464/SGDĐT-GDPT ngày 15/5/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện kỳ kiểm tra khảo sát 

đối với lớp 12 trung học phổ thông năm học 2019-2020; 

Sở GDĐT hướng dẫn các trường thực hiện khảo sát chất lượng (Lần thứ 3) 

với toàn bộ học sinh lớp 12 trên hệ thống Hà Nội Study. Mỗi học sinh THPT dự 

thi 03 bài thi với các mốc thời gian cụ thể như sau: 

Ngày Buổi 
Bài kiểm tra/ Môn kiểm tra thành 

phần của bài tổ hợp 

Thời gian 

làm bài 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

Trước 

07/7/2020 

(Thứ Ba) 

 

Các trường đôn đốc, rút kinh nghiệm cho học sinh về các đợt khảo 

sát lần 2, thông báo lịch khảo sát lần 3. (Môn khảo sát, tài khoản và 

mật khẩu hiện tại vẫn giữ nguyên như lần 2) 

09/7/2020 
(Thứ Năm) 

Sáng 

Các trường THPT thành lập hội đồng chuyên môn và phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên giám sát kỳ thi và cán bộ kỹ thuật phụ 

trách tài khoản admin của trường (Rút kinh nghiệm, khắc phục tồn 

tại so với lần 2). 

Chiều 

15h: Sở GDĐT gửi thông tin Mã kỳ thi cho các trường để các 

trường phối hợp với CMHS, hướng dẫn học sinh đăng nhập vào kỳ 

thi. 

10/7/2020 

(Thứ Sáu) 
Tối Toán 90 phút 19h 30’ 

11/7/2020 

(Thứ Bảy) 
Tối Tiếng Anh 60 phút 19h 30’ 

12/7/2020 

(Chủ nhật) 
Chiều 

Bài kiểm tra 

tổ hợp Khoa 

học tự nhiên 

Vật lý 50 phút 15h 30’ 

Hóa học 50 phút 16h 35’ 

Sinh học 50 phút 17h 40’ 

Bài kiểm tra 

tổ hợp Khoa 

học xã hội 

Lịch sử 50 phút 15h 30’ 

Địa lý 50 phút 16h 35’ 

Giáo dục công dân 50 phút 17h 40’ 

Sở GDĐT đề nghị các trường nghiên cứu kỹ các phụ lục tại công văn 

1464/SGDĐT-GDPT ngày 15/5/2020 và các phụ lục hướng dẫn kèm công văn 



2 
 

 

 

1762/SGDĐT-VP ngày 08/6/2020 về việc thực hiện khảo sát lần 2, sớm triển khai 

thực hiện. Hiệu trưởng các trường cần quán triệt với giáo viên chủ nhiệm về mục 

đích của kỳ thi, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, tâm lý với học sinh để các em 

tham gia kỳ khảo sát một cách tự giác, trung thực, khách quan. 

Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần trao đổi: 

- Công tác chỉ đạo: Đ/c Dương Công Thịnh 0936551818, Đ/c Nguyễn Trọng 

Cường 0912049087 

- Kỹ thuật: Đ/c Bùi Đắc Tú 0988287865; Đ/c Nguyễn Anh Minh 0971008202 

- Diễn đàn trao đổi và giải đáp kỹ thuật qua Facebook GDĐT Hà Nội 4.0 tại 

liên kết dưới đây. https://www.facebook.com/groups/sodiemdientuhanoi/   

- Tổng đài hỗ trợ: 19004740 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở  (để báo cáo); 

- Phòng GDPT, GDTX, VP (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VPCNTT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Lê Ngọc Quang 
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