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UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2084 /SGDĐT-VP

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông tin một số nội dung về
công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp
THPT năm 2020

Kính gửi:
- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Thực hiện các văn bản Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông
(THPT) năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh
Lạng Sơn. Để truyền thông về công tác chuẩn bị, công tác tổ chức kỳ thi trong điều
kiện vừa tổ chức thi vừa tổ chức phòng chống dịch Covid-19 để nhân dân trong
toàn tỉnh được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông tin một số nội dung về
công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Lạng Sơn như sau:
1. Số liệu đăng ký dự thi
- Số Điểm thi: 21; số phòng thi: 384; số thí sinh đăng ký dự thi: 8.820. Trong
đó, thí sinh lớp 12: 8013
- Tổng số đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi: 40 đơn vị. Gồm các trường
THPT; Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX; Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn và
Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.
- Số thí sinh đăng ký dự thi theo mục đích thi: thí sinh lấy kết quả chỉ để xét
tốt nghiệp: 5064/8820 (57,4%);
Đăng ký dự thi lấy kết quả xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng:
3213/8820 (36,7%);
Đăng ký dự thi lấy kết quả chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng: 543/8820
(6,2%).
2. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ của Hội đồng thi
- Tổng số có 1422 người tham gia công tác coi thi, trong đó: Lãnh đạo Ban
coi thi 10; Trưởng điểm: 20; Phó Trưởng Điểm: 45; Thư ký: 72; Cán bộ coi thi:
1089; Công An, Y tế, Phục vụ và các thành phần khác 186
- Số cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi: 147 người (trong đó
Thanh tra tỉnh: 23; Đoàn Kiểm tra của các trường Đại học văn hóa và Học viện Tài chính
67; Thanh tra công tác chấm thi (Đoàn của Bộ GDĐT 06; Thanh tra Sở: 43).
3. Lịch thi (phụ lục đính kèm)
4. Việc phân công coi thi tại các Điểm thi
Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban coi thi, phân công chéo
coi thi các Điểm thi bảo đảm khách quan, nghiêm túc. Thực hiện việc coi thi theo
quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2
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Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trong tỉnh và một số địa phương trong
nước đang diễn biến phức tạp; trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xác định 04 ca dương
tính với SARS-CoV-2 (F0); số người được xác định là F1, F2 trong những ngày
qua liên tục tăng lên, trong đó có nhiều giáo viên, học sinh, chủ yếu ở huyện Đình
Lập. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số
272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 là “Không tổ chức thi khi không bảo đảm an toàn
cho học sinh, giáo viên, phụ huynh”, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung
học phổ thông năm 2020 đã quyết định chuyển toàn bộ thí sinh của huyện Đình Lập
cùng với các trường hợp F1, F2 trên địa bàn tỉnh thi tốt nghiệp trung học phổ thông
vào đợt sau, khi dịch COVID-19 được kiểm soát.
Thông tin về Điểm thi THPT Đình Lập: Số thí sinh dự thi 247, số phòng thi
12 (gồm học sinh của trường THPT Đình Lập, TTGDTX- GDNN Đình Lập và thí
sinh tự do trên địa bàn Đình Lập)
Trên đây là một số thông tin về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm
2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.
Nơi nhận:
- Như trên (p/h);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Thị Khánh Vân
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LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi
Thời
Giờ phát
thành phần của bài gian làm đề thi cho
thi tổ hợp
bài
thí sinh

Giờ bắt
đầu làm
bài

SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
08/8/2020

09/8/2020

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính
chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục
công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

Bài thi
KHTN

10/8/2020

SÁNG
Bài thi
KHXH

11/8/2020

CHIỀU

Ngoại ngữ

SÁNG

Dự phòng

