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Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2019

V/v thay đổi thời gian kiểm tra học kỳ II
năm học 2018 – 2019 đối với học sinh
khối 12

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở
Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng
Tháp đã ban hành Hướng dẫn số 18/HD-SGDĐT về việc kiểm tra, đánh giá, sơ
kết học kỳ II và tổng kết năm học 2018 – 2019 cấp THCS, THPT, GDTX. Nhằm
tạo điều kiện cho học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học
Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 ngày 31 tháng 3 năm 2019.
Sở GDĐT thông báo thay đổi lịch kiểm tra học kì II lớp 12 như sau:
1. Thay đổi thời gian kiểm tra môn Ngữ văn ngày 01/4/2019 sang ngày
06/4/2019. Thời gian làm bài, phát đề và tính giờ làm bài thực hiện theo Hướng
dẫn số 18/HD-SGDĐT.
2. Trường THPT chuyên chủ động sắp xếp, bố trí thay đổi lịch kiểm tra
học kì II ngày 01/4/2019 theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị để tạo điều kiện thuận
lợi cho học sinh. Thực hiện đúng thời gian thay đổi ngày kiểm tra tại Mục 1 công
văn này nếu tổ chức kiểm tra theo đề của Sở.
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc (để b/c);
- Phòng KT-KĐCLGD (để phối hợp);
- Lưu: VT, Tr, 45b.
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