
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SGD&ĐT-QLCL
V/v ban hành cấu trúc: đề thi HSG

cấp tỉnh THCS, THPT, thi tuyển sinh
vào lớp 10 THPT và đề kiểm tra cấp

chứng chỉ tiếng dân tộc Mông.

Lào Cai, ngày        tháng  10 năm 2021

Kính gửi:
- Các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) thông báo cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS, THPT, thi
tuyển sinh vào lớp 10 THPT và đề kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mông từ năm
học 2021-2022 như sau:

1. Cấu trúc đề thi

- Cấu trúc đề thi gồm:

+ Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT.

+ Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS.

+ Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

+ Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên các môn chuyên.

+ Cấu trúc đề kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mông.

- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm công văn này.

2. Yêu cầu

- Hiệu trưởng (Giám đốc) các trường (trung tâm) phổ biến đến toàn thể cán bộ

quản lý, giáo viên và học sinh; chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch,
chương trình bồi dưỡng phù hợp, hiệu quả.

- Các Hội đồng soạn thảo đề thi, đề kiểm tra căn cứ cấu trúc để xây dựng ma
trận đề thi, biên soạn câu hỏi, đề thi phù hợp, đúng yêu cầu.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở GD&ĐT
(qua phòng Quản lý chất lượng giáo dục) để tổng hợp, chỉ đạo thực hiện thống nhất.

Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                       
- Như kính gửi;           
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Đăng Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT, QLCL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh Tâm


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-05T15:07:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đỗ Minh Tâm<dmtam-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-05T21:00:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-05T21:01:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-05T21:01:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




