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                           Kính gửi: 

  - Các trường THPT; 

  - Các trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THPT; 

   - Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm; 

  - Các Trung tâm GDNN-GDTX có giảng dạy  

                       chương trình GDTX cấp THPT. 

Thực hiện công văn số 5570/BGDĐT-GDTrH ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2018-2019 và ôn thi 

THPT quốc gia 2019, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị nội dung như sau: 

1. Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp 

THPT), trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, Giám đốc các Trung tâm GDNN-

GDTX (sau đây gọi chung là các đơn vị), tổ chức tốt hoạt động dạy học và kiểm tra, 

đánh giá theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ GDĐT, Sở GDĐT 

Đồng Nai; Công văn số 4612/BGDĐT-GDTH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn 

thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng 

lực và phẩm chất học sinh từ năm 2017-2018, được điều chỉnh tại Công văn số 

5131/BGDDT-GDTrlI ngày 01/11/2017 về viêc hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo 

dục và sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018. Theo đó, các đơn vị tiếp tục nâng cao chất 

lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến 

thức của học sinh; hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung kế hoạch thời 

gian năm học, nghiêm cấm việc cắt xén chương trình; thực hiện nghiêm túc việc ra đề 

kiểm tra theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về 

việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra; thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh từng học 

kỳ và cả năm học theo đúng quy định của Bộ GDĐT, đảm bảo trung thực, khách quan; 

thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử. 

2. Lãnh đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm học 2018-2019 

phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, theo từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, 

đảm bảo sức khỏe của học sinh. Các đơn vị lưu ý tổ chức ôn tập cho những đối tượng 

học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp và có nguyện vọng 

tham gia Kỳ thi, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Nội dung ôn tập Kỳ 

thi THPT quốc gia 2019 bao gồm nội dung chương trình giáo dục THPT, chủ yếu là 

chương trình lớp 12; đồng thời, chú ý các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo 

hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị có kế 

hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng 



mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với phòng Nghiệp vụ 1 để được hướng dẫn giải 

quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc và các PGĐ; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VP, NV1. 

   KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
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