TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT
TRƯỜNG THCS, THPT NAM VIỆT
Số: 01/TB-NV

THÔNG BÁO
VỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Căn cứ Kế hoạch số 14 /KH-NV ngày 17/11/2018 của trường THCS,THPT Nam
Việt về Tổ chức kiểm tra HKI cấp THPT năm học 2018 – 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-NV và Kế hoạch số 13/KH-NV ngày 17/11/2018 của
trường THCS,THPT Nam Việt về Tổ chức kiểm tra HKI cấp THCS năm học 2018 –
2019;
I. Khối THPT
1. Hình thức ra đề kiểm tra.
1.1 Đối với Khối 12:
- Môn Ngữ văn: biên soạn 02 đề kiểm tra tương đương theo hình thức tự luận chung
cho toàn trường.
- Môn Tiếng Anh: một đề kiểm tra chung cho toàn trường gồm cả hai hình thức trắc
nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm
40 câu, phần tự luận gồm 10 câu (5 câu dạng thức từ, 5 câu viết lại câu).
- Môn Toán: một đề kiểm tra chung cho toàn trường theo hình thức trắc nghiệm
khách quan bốn lựa chọn kết hợp với tự luận theo nội dung chung của chương trình chuẩn
thực hiện theo phương án: Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự
luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm
bài kiểm tra, có 60% cơ bản (18 câu) và 40% phân hoá (12 câu), mức độ phân hoá tuỳ
theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường. Phần 2 là lời giải của từ 20% đến 25%
số câu được quy định trong đề bài (học sinh trình bày ngắn gọn các công thức sử dụng,
giải thích, biện luận, tính toán…). Học sinh làm bài kiểm tra trong 90 phút.
- Các môn kiểm tra chung còn lại của trường về khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học ,
Sinh học) và khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân): Mỗi môn biên soạn
thành hai đề A và B (đề B có mức độ phân hoá thấp, đề A có mức độ phân hoá cao hơn).
Học sinh đăng ký kiểm tra một nhóm môn theo đề A, nhóm môn còn lại theo đề B. Hình
thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thực hiện theo phương án: Bài kiểm tra
trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 24 câu
trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (14 hoặc 15
câu) và 40% phân hoá (10 hoặc 9 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học
sinh trong nhà trường. Phần 2 là lời giải của từ 20% đến 25% số câu được quy định trong
bài kiểm tra (học sinh trình bày ngắn gọn các công thức sử dụng, giải thích, biện luận, tính
toán…). Học sinh làm bài kiểm tra trong 50 phút.
- Mỗi đề kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan được xáo trộn thành 4 mã đề khác
nhau để các HS ngồi cạnh nhau có mã đề khác nhau (xáo trộn riêng từng phần: phần cơ
bản thuộc 60% đầu và phần phân hoá thuộc 40% sau của đề bài kiểm tra).
* Các môn còn lại đề ra theo hình thức tự luận.
1.2- Đối với lớp 10, 11:
* Đề kiểm tra học kỳ các môn theo hình thức tự luận. Riêng môn ngoại ngữ có kết
hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh có phần nghe,
phần trắc nghiệm khách quan chiếm 60%, phần tự luận (điền từ, dạng thức từ, viết lại
câu…) chiếm 40%.
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1.3 Lưu ý:
- Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh
nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ
GD&ĐT.
- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính
chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và
sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý tăng cường các câu hỏi vận
dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.
2. Thời gian làm bài
* Khối 10, 11:
- Toán, Ngữ văn:
90 phút;
- Tiếng Anh:
60 phút;
- Các môn còn lại:
45 phút.
* Khối 12:
- Ngữ văn:
120 phút;
- Toán:
90 phút
- Tiếng Anh
60 phút
- Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD: 50 phút;
- Các môn còn lại:
45 phút.
3. Thời gian nô ̣p đề
* Giáo viên ra đề theo phân công của Tổ trưởng chuyên môn có đầy đủ ma trận và
đáp án, hướng dẫn chấm đúng theo form đã gửi trên mail. Tổ trưởng duyệt đề, kiểm tra
ma trận, đáp án và gửi file nén về BGH theo điạ chỉ email: nvhung140279@gmail.com
trước ngày 10 tháng 12 năm 2018.
4. Lịch kiểm tra:
- Từ 10/12/2018 đến 15/12/2018 các môn Tin học, Thể dục, Công nghệ, Nghề 11,
GDQP-AN giáo viên bộ môn bố trí kiểm tra tại lớp. Các môn kiểm tra tập trung,giáo viên
bộ môn ôn tập, hoàn thành chương trình học kì I;
- Từ ngày 17/12/2018 đế n ngày 22/12/2018 các môn kiể m tra tâ ̣p trung theo lich
̣
như sau:

+ Khối 12
Ngày kiểm tra
Thứ Hai
17/12/2018

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ phát
đề

Giờ kiểm tra

Sáng

Ngữ Văn

120 phút

8h55

9h00-11h00

Vật lý
Hóa học
Sinh học
Lịch sử
Địa lí
GDCD
Toán
Tiếng Anh

50 phút
50 phút
50 phút
50 phút
50 phút
50 phút
90 phút
60 phút

7h30
8h30
10h05
7h30
8h30
10h05
7h30
9h35

7h35-8h25
8h35-9h25
10h10-11h00
7h35-8h25
8h35-9h25
10h10-11h00
7h35-9h05
9h40-10h40

Thứ Ba
18/12/2018

Sáng

Thứ Năm
20/12/2018

Sáng

Thứ Bảy
22/12/2018

Sáng
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+ Khối 10, 11
Ngày kiểm tra
Thứ Hai
17/12/2018
Thứ Ba
18/12/2018

Buổi
Chiều
Chiều

Thứ Năm
20/12/2018

Chiều

Thứ Bảy
22/12/2018

Sáng

Môn

Thời lượng

Ngữ Văn
Vật lý
Hóa học
Sinh học
Lịch sử
Địa lí
GDCD
Toán
Tiếng Anh

90 phút
45 phút
45 phút
45 phút
45 phút
45 phút
45 phút
90 phút
60 phút

Giờ phát
đề
13h40
15h45
13h40
15h00
13h40
14h30
15h50
7h30
9h35

Giờ kiểm tra
13h45-15h15
15h50-16h35
13h45-14h30
15h05-15h50
13h45-14h30
14h35-15h20
15h55-16h40
7h35-9h05
9h40-10h40

II. Khối THCS Quận 12:
1. Ra đề:
- Giáo viên các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Công nghệ, Tin học ra đề kiểm tra
HKI theo cấu trúc đã qui định của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nội dung từ tuần 1 đến
tuần 15 của học kỳ I, gởi về Ban Giám hiệu hạn chót ngày 08 tháng 12 năm 2018 (1 đề/
khối/ môn). Chú ý chuẩn kiến thức kỹ năng và nội dung công văn 5842/BGDĐT-VP của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra chung 9 môn: Toán, Vật Lý, Sinh học, Hóa
học, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD.
2. Thời gian làm bài, hình thức ra đề các môn:
- Ngữ văn, Toán: 90 phút.
- Tiếng Anh : 60 phút.
- Các môn còn lại: 45 phút;
- Đề kiểm tra học kỳ thực hiện theo hình thức tự luận.
- Riêng đối với môn Tiếng Anh có kết hợp tự luận và trắc nghiệm, 70 % trắc nghiệm
khách quan, 30% tự luận và có kiểm tra phần nghe (băng cassette, đĩa CD hoặc giáo viên
đọc). Đề thi gồm có các phần sau:
+ Nghe: nghe băng hoă ̣c điã từ 6 – 9 phút, đoạn nghe khoảng 2 – 3 phút, lặp lại 3
lần.
+ Từ vựng: trắc nghiệm.
+ Ngữ pháp: trắc nghiệm.
+ Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze hoặc dạng true/false).
+ Viết: tự luận (đổi câu và viết có gợi ý).
- Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh
nội dung dạy học các cấp học theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đề kiểm tra nội dung phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các
câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của
chương trình. Chú ý tăng cường các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc
sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.
- Học sinh từng khối lớp 6 7, 8, 9 khi làm bài kiểm tra học kỳ được sử dụng tập
Bản đồ địa lý, tập Atlat của khối lớp đó.
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3. Lịch kiểm tra:
3.1. Các môn Phòng ra đề.

Ngày kiểm tra
Thứ hai
10/12/2018
Thứ ba
11/12/2018
Thứ tư
12/12/2018
Thứ năm
13/12/2018

Thứ sáu
14/12/2018

Thứ bảy
15/12/2018

Thứ hai
17/12/2018
Thứ ba
18/12/2018
Thứ tư
19/12/2018
Thứ năm
20/12/2018

Thời gian

Môn kiểm tra

7h30 - 9h00
9h30 - 10h15
13h00 - 14h30
15h00 - 15h45
7h30 - 9h00
9h30 - 10h15
13h00 - 14h30
15h00 - 15h45
7h30 - 9h00
9h30 - 10h15
13h00 - 14h30
15h00 - 15h45
7h30 - 9h00
9h30 - 10h15
13h00 - 14h30
15h00 - 15h45
7h30 - 8h30
9h00 - 9h45
13h00 - 14h00
14h30 - 15h15

Ngữ văn 8
Vật lý 8
Ngữ văn 6
Vật lý 6
Ngữ văn 9
Vật lý 9
Ngữ văn 7
Vật lý 7
Toán 8
Địa lí 8
Toán 6
Địa lí 6
Toán 9
Địa lí 9
Toán 7
Địa lí 7
Tiếng Anh 8
Lịch sử 8
Tiếng Anh 6
Lịch sử 6

7h30 - 8h30
9h00 - 9h45
13h00 - 14h00
14h30 - 15h15

Tiếng Anh 9
Lịch sử 9
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

7h30 - 8h15

GDCD 8

13h00 - 13h45
14h15 - 15h00
7h30 - 8h15

GDCD 6
Sinh học 6
GDCD 9

13h00 - 13h45
14h15 - 15h00
7h30 - 8h15
8h45 - 9h30
7h30 - 8h15
8h45 - 9h30

GDCD 7
Sinh học 7
Hóa học 8
Sinh học 8
Hóa học 9
Sinh học 9
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Ghi chú
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiề u
Sáng
Chiề u
Sáng
Sáng

3.2. Các môn trường ra đề
Lớp

Sáng thứ Năm
(20/12)

Chiều thứ Năm
(20/12)

Sáng thứ Sáu
(21/12)

Chiều thứ Sáu
(21/12)
TD-T.Nhật
(13h30-15h)

Tin học-T.Quảng
(9h30-10h15)

6A1

Tin học-T.Quảng
(7h30-8h15)
TD-T.Nhật
(15h20-16h50)

6A2

6A3

6A4

Âm nhạc-T.Tín
(7h30-8h15)
Mĩ thuật-C.Thảo
(8h15-9h)
Mĩ thuật-C.Thảo
(7h30-8h15)
Âm nhạc-T.Tín
(8h15-9h)

Tin học-T.Quảng
(8h15-9h)
TD-T.Bảo
(15h20-16h50)
TD-T.Thịnh
(13h30-15h)
Tin học-C.Vi
(8h15-9h)
TD-T.Khánh
(7h30-9h)

7A1

TD-T.Khánh
(9h30-11h)

7A2

TD-T.Tri
(7h30-9h)
7A3

8A1

8A2

8A3

Âm nhạc-T.Tín
(13h30-14h15)

Mĩ thuật-C.Thảo
(7h30-8h15)

Âm nhạc-T.Tín
(14h15-15h)

Mĩ thuật-C.Thảo
(8h15-9h)
TD-T.Linh
(9h30-11h)

Âm nhạc-T.Tín
(15h20-16h05)

Mĩ thuật-C.Thảo
(9h30-10h15)
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Sáng thứ Bảy
(22/12)
Công nghệ
(7h30-8h15)
Âm nhạc-T.Tín
(8h15-9h)
Mĩ thuật-C.Thảo
(9h30-10h15)
Công nghệ
(7h30-8h15)
Mĩ thuật-C.Thảo
(8h15-9h)
Âm nhạc-T.Tín
(9h30-10h15)
Công nghệ
(7h30-8h15)
Công nghệ
(7h30-8h15)

Tin học-T.Quảng
(13h30-14h15)
Âm nhạc-T.Tín
(14h15-15h)
Mĩ thuật-C.Thảo
(15h20-16h05)
Âm nhạc-T.Tín
(13h30-14h15)
Mĩ thuật-C.Thảo
(14h15-15h)
Tin học-T.Quảng
(15h20-16h05)
Mĩ thuật-C.Thảo
(13h30-14h15)
Tin học-T.Quảng
(14h15-15h)
Âm nhạc-T.Tín
(15h20-16h05)
Tin học-C.Ngân
(13h30-14h15)
TD-T.Tri
(15h20-16h50)
Tin học-C.Ngân
(14h15-15h)

Công nghệ
(7h30-8h15)

TD-T.Linh
(13h30-15h)
Tin học-C.Ngân
(15h20-16h05)

Công nghệ
(7h30-8h15)

Công nghệ
(7h30-8h15)

Công nghệ
(7h30-8h15)

Công nghệ
(7h30-8h15)
Công nghệ
(7h30-8h15)

Lớp

Sáng thứ Năm
(20/12)

Chiều thứ Năm
(20/12)

9A1

Sáng thứ Sáu
(21/12)
Âm nhạc-T.Tín
(7h30-8h15)

Chiều thứ Sáu
(21/12)

9A2

Âm nhạc-T.Tín
(8h15-9h)

Công nghệ-T.Nhân
(14h15-15h)
Công nghệ-T.Nhân
(13h30-14h15)
TD-T.Đạt
(15h20-16h50)

9A3

Âm nhạc-T.Tín
(9h30-10h15)

Công nghệ-T.Nhân
(15h20-16h05)

Sáng thứ Bảy
(22/12)
Tin học-C.Ngân
(7h30-8h15)
TD-T.Ánh
(9h30-11h)
Tin học-C.Ngân
(8h15-9h)
TD-T.Bảo
(7h30-9h)
Tin học-C.Ngân
(9h30-10h15)

* Ngày 21 và 22/12/2018 Kiểm tra vét các trường hợp học sinh vắng có phép.
III. Khối THCS Quận Tân Phú:
1. Ra đề:
- Giáo viên các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Công nghệ, Tin học ra đề kiểm tra
HKI theo cấu trúc đã qui định của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nội dung từ tuần 1 đến
tuần 15 của học kỳ I, gởi về Ban Giám hiệu hạn chót ngày 08 tháng 12 năm 2018 (1 đề/
khối/ môn). Chú ý chuẩn kiến thức kỹ năng và nội dung công văn 5842/BGDĐT-VP của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra chung 9 môn: Toán, Vật Lý, Sinh học, Hóa
học, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD.
2. Thời gian làm bài, hình thức ra đề các môn:
- Ngữ văn, Toán: 90 phút.
- Tiếng Anh : 60 phút.
- Các môn còn lại: 45 phút
- Các đề kiểm tra ra theo hình thức tự luận.
− Môn Tiếng Anh:
+ Đề có 70% trắc nghiệm khách quan, 30% tự luận và có kiểm tra phần nghe (băng
cassette, đĩa CD hoặc giáo viên đọc). Đề thi gồm có các phần sau:
+ Nghe: nghe băng hoặc đĩa (trong vòng 6 – 9 phút, đoạn nghe khoảng 2 – 3 phút, lặp lại
3 lần);
+ Từ vựng: trắc nghiệm;
+ Ngữ pháp: trắc nghiệm;
+ Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze hoặc dạng true/false);
+ Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý).
− Môn Công nghệ lớp 6,7,8 ra đề mở.
− Môn Công nghệ 9 tổ chức kiểm tra thực hành thời gian 60 phút, qui trình theo từng ca
như thi nghề phổ thông.
− Môn Tiếng Anh, Vật lý học sinh làm bài trên đề kiểm tra, các môn còn lại làm bài trên
giấy kiểm tra.
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3. Lịch kiểm tra:
3.1.Các môn Phòng ra đề:
BUỔI SÁNG
T/g
NGÀY
Môn
Lớp làm
bài
Thứ Tư
ĐỊA LÝ
6
45’
12/12
GDCD
6
45’
Thứ Năm
ĐỊA LÝ
9
45’
13/12
HÓA HỌC 9
45’
GDCD
9
45’
Thứ Sáu
NGỮ VĂN
6
90’
14/12
VẬT LÝ
6
45’
Thứ Bảy
NGỮ VĂN 9
90’
15/12
VẬT LÝ
9
45’
Thứ Ba
TOÁN
6 90’
18/12
LỊCH SỬ
6 45’
Thứ Tư
TOÁN
9
90’
19/12
LỊCH SỬ
9
45’
Thứ Năm TIẾNG ANH
6 60’
20/12
SINH HỌC
6 45’
Thứ Sáu TIẾNG ANH 9
60’
21/12
SINH HỌC 9
45’

Giờ
phát
đề
7g30
9g00
7g30
9g00
10g15
7g30
9g45
7g30
9g45
7g30
9g45
7g30
9g45
7g30
9g15
7g30
9g15

BUỔI CHIỀU
T/g
Môn
Lớp làm
bài
ĐỊA LÝ
7 45’
GDCD
7 45’
ĐỊA LÝ
8
45’
HÓA HỌC 8
45’
GDCD
8
45’
NGỮ VĂN
7 90’
VẬT LÝ
7 45’
NGỮ VĂN 8
90’
VẬT LÝ
8
45’
TOÁN
7 90’
LỊCH SỬ
7 45’
TOÁN
8
90’
LỊCH SỬ
8
45’
TIẾNG ANH
7 60’
SINH HỌC
7 45’
TIẾNG ANH 8
60’
SINH HỌC 8
45’

Giờ
phát
đề
13g15
14g45
13g15
14g45
16g
13g15
15g30
13g15
15g30
13g15
15g30
13g15
15g30
13g15
15g00
13g15
15g00

3.2. Các môn trường ra đề
Ngày/tháng

Chiều
thứ Hai
(10/12)
Chiều
thứ Sáu
(21/12)

6A1

Tin-T.Quảng
(15h20-16h05)
TD-T.Khánh
(13h30-15h)
Công nghệ
(7h30-8h15)

Sáng
thứ Bảy
(22/12)

7A1
Tin-T.Quảng
(13h30-14h15)

Mĩ thuậtC.Ánh
(9h30-10h15)
Âm nhạcT.Tuấn
(10h15-11h00)

8A1

9A1

Tin-T.Quảng
(14h15-15h)
Âm nhạc-T.Tuấn
(15h20-16h05)

Âm nhạc-T.Tuấn
(14h15-15h)

9A2
Âm nhạc-T.Tuấn
(13h30-14h15)

Tin-T.Hùng
(13h30-14h15)
TD- T.Khánh
(15h20-16h50)
Công nghệ
(7h30-8h15)
Âm nhạcT.Tuấn
(9h30-10h15)
Mĩ thuật-C.Ánh
(10h15-11h00)

Tin-C.Điều
(15h20-16h05)
Công nghệ
(7h30-8h15)
Mĩ thuật -C.Ánh
(8h15-9h)

TD-T.Khánh
(9h30-11h00)

TD-T.Khánh
(7h30-8h30)

TD-T.Nhật
(7h30-8h30)
Công nghệT.Nhân
(9h00-10h00)

Công nghệT.Nhân
(10h00-11h00)

*Môn Tin học thực hành tại phòng máy, Môn TD kiểm tra thực hành tại hội trường, các
môn còn lại kiểm tra tại lớp.
* Ngày 22/12/2018 Kiểm tra vét các trường hợp học sinh vắng có phép.
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IV. Thời gian chấ m – trả bài và nhập điểm
* Các môn kiểm tra tập trung chấm và nô ̣p bài kiểm tra HKI về Văn phòng sau 3 ngày kể
từ ngày tổ chức kiểm tra;
* GVQN các lớp họp xét Hạnh kiểm tại lớp trước ngày 23/12/2018.
* Giáo viên bộ môn nhâ ̣p toàn bộ các cột điểm của học kỳ I theo quy định vào phầ n mề m
SMAS trước ngày 25/12/2018, kể cả điểm kiểm tra HKI của các môn không kiểm tra
tập trung
* Ngày 26/12/2018, họp hội đồng xét duyệt Hạnh kiểm HKI và GVQN hoàn thành nhập
điểm danh, Hạnh kiểm HKI vào SMAS.
* Ngày 27/12/2018, họp xét duyệt kết quả hai mặt giáo dục của HKI
* GVBM và GVQN vào điểm học bạ, ký chốt sổ gọi tên ghi điểm trước ngày 05/01/2019.
- Từ 23/12 đến 25/12/2018 tham quan học tập ngoại khóa.
- Ngày 26/12/2018 đến ngày 29/12/2018 GVBM trả bài, sửa bài kiểm tra HKI cho học
sinh và hoàn thành chương trình HKI
- GVBM nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 30/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019
- Từ ngày 02/01/2019 bắt đầu chương trình học kỳ II.

Nơi nhận:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2018
KT.HIỆU TRƯỞNG

- P.HT, TTCM, Tổ QN (thực hiện);
- GV & HS( thông báo và thực hiê ̣n);
- Lưu : VT.

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hùng
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