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V/v thông báo lịch tổ chức các kỳ thi 
năm học 2014-2015. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

Hải Dương, ngày 05 tháng 9 năm 2014 

 
  Kính gửi:    - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
    - Các trường Trung học phổ thông; 
    - Các trung tâm GDTX, Trung tâm KTTH- HN. 
 
 Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ- BGDĐT, ngày 30 tháng 5 năm 2014 về 
việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014- 2015 của giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở thông báo lịch tổ chức 
các kỳ thi trong năm học 2014- 2015 như sau: 
 1. Thi học sinh giỏi (HSG) 

 

TT Kỳ thi Tổ chức ngày 

1 Chọn HSG cấp tỉnh khối 12 19.10.2014 

2 Chọn đội tuyển dự thi HSG quốc gia 26.10.2014 

3 Thi HSG cấp quốc gia 08.01- 10.01.2015 

4 Chọn HSG cấp tỉnh lớp 9, lớp 12 GDTX 24.3.2015 

5 Chọn HSG cấp tỉnh khối 10 01.4.2015 

 
2. Thi cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông và chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 
- Thi cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông: 
 + Đối với THCS: Tổ chức 3 đợt: tháng 8, 10 năm 2014 và tháng 3 năm 
2015. 
 + Đối với THPT: Tổ chức 2 đợt: Tháng 8 năm 2014 và tháng 3 năm 2015. 
- Thi cấp chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ: Tổ chức 02 đợt: tháng 12 năm 2014 và 
tháng 3 năm 2015. 
3. Thi tốt nghiệp THPT 
- Thi tốt nghiệp THPT, GDTX: Từ ngày 02.6.2015 đến ngày 04.6.2015.  
4. Thi tuyển sinh năm học 2015- 2016 
- Thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập và chuyên: Từ ngày 19.6.2015 đến ngày 
21.6.2015. 



- Thi vào trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, ngoài 3 môn chung như các trường 
công lập, học sinh được dự thi thêm tối đa 02 môn chuyên theo nguyện vọng. 
Mỗi học sinh dự thi vào THPT chuyên Nguyễn Trãi ngoài nguyện vọng vào lớp 
chuyên có 01 nguyện vọng vào lớp công lập trong trường và 01 nguyện vọng 
vào các trường công lập khác. 
5. Nghiệm thu chất lượng lớp 5 
Thời gian dự kiến từ ngày 20.5.2015 đến ngày 25.5.2015.  
 Căn cứ lịch tổ chức các kỳ thi năm học 2014- 2015 của Sở, các đơn vị chủ 
động xây dựng kế hoạch, có biện pháp tổ chức thực hiện tốt các kỳ thi trên./. 
 
                                                                                        GIÁM ĐỐC 
 
                                                                                             (đã kí) 
 

 
                                                                                      Vũ Văn Lương  
 
 
 
 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 
- Như kg (để thực hiện); 
- Lưu VT, KT. 


