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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2019 - 2020 

 cấp Trung học cơ sở 
 

 Căn cứ Công văn số 397/SGDĐT-GDTrH ngày 12/5/2020 của Sở GDĐT Hà Nam về 

việc kiểm tra, khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2019-2020, Phòng GDĐT Kim Bảng 

xây dựng Kế hoạch kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2019-2020, cụ thể như sau: 

1. Môn, nội dung, thời gian, hình thức khảo sát chất lượng học kỳ II 

 1.1. Môn kiểm tra  

- Môn do Sở GDĐT, Phòng GDĐT ra đề: 03 môn, Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh của 

các khối lớp 6, 7, 8, 9. 

- Môn do trường ra đề: Phòng GDĐT giao các trường tự ra đề và tổ chức kiểm tra các 

môn (trừ 03 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) của các khối lớp 6, 7, 8, 9. 

  1.2. Nội dung kiểm tra 

 Chương trình học kỳ II tính đến thời điểm kiểm tra. Chú ý các nội dung đã được điều 

chỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 281/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2020 của Sở GDĐT 

về việc điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020. 

 1.3. Hình thức đề kiểm tra 

 Môn Ngữ văn và môn Toán: Đề kiểm tra theo hình thức tự luận. 

 Môn Tiếng Anh: Đề kiểm tra theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm theo đặc thù 

bộ môn, kiểm tra 03 kỹ năng (nghe, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ, học sinh làm bài trực 

tiếp vào tờ đề kiểm tra. 

 1.4. Thời gian kiểm tra 
 

       Ngày Buổi Môn 
Thời gian 

làm bài 

Giờ mở  

bì đề 

Giờ phát 

đề cho HS 
Tính giờ 

Giờ thu 

bài 

Thứ Hai 

22/6/2020 

Sáng 

Ngữ văn 6 

Ngữ văn  8 
90 phút 7 h00’  7 h 10’ 7 h 15’ 8 h 45’ 

Tiếng Anh 6 

Tiếng Anh 8 
60 phút 9 h  9 h 10’ 9 h 15’ 10 h 

Chiều 

Ngữ văn 7 

Ngữ văn 9 
90 phút 13 h 15’ 13 h 25’ 13 h 30’ 15 h  

 Tiếng Anh 7 

Tiếng Anh 9 
60 phút 15 h 15’ 15 h 25’ 15 h 30’ 16 h 15’ 

Thứ Ba 

23/6/2020 

Sáng 
Toán 6 

Toán 8 
90 phút 7 h 00’ 7 h 10’ 7 h 15’ 8 h 45’ 

 

Chiều 

Toán 7 

Toán 9 
90 phút 13 h 15’ 13 h 25’ 13 h 30’ 15 h  

          

       Chú ý:  

a) Thời gian làm việc của Hội đồng (HĐ)coi kiểm tra 

- Buổi sáng: HĐ coi kiểm tra bắt đầu làm việc (họp) từ 6 giờ 45 phút. Trong các buổi 

họp HĐ kiểm tra, đ/c Phó chủ tịch HĐ bàn giao đề kiểm tra của ngày kiểm tra cho Chủ tịch 

HĐ có sự chứng kiến của các thành viên HĐ coi kiểm tra (ghi biên bản). 

- Buổi chiều: HĐ kiểm tra làm việc từ 13 giờ 00 phút 



     b) Nhận đề, giấy kiểm tra 

- Nhận đề tại Sở GDĐT: Phòng GDĐT nhận đề tại Sở từ 8 giờ ngày 21/6/2020. 

- Nhận đề, giấy kiểm tra  tại Phòng GD&ĐT 

     + Thời gian 14 giờ ngày 21/6/2020 

     + Địa điểm: tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng 

     + Thành phần: Phó chủ tịch và nhân viên phục vụ của HĐ coi kiểm tra. 

c) Đối với học viên GDTX 

- Môn Kiểm tra: 02 môn, Ngữ văn và Toán. 

- Đề kiểm tra theo hình thức tự luận (Đăng ký đề kiểm tra theo thông báo của Phòng 

GD&ĐT) 

- Thời gian kiểm tra: Theo lịch kiểm tra các môn Ngữ văn, Toán của GDPT (Tất cả 

học viên GDTX ngồi chung 01 phòng kiểm tra) 

- Bài kiểm tra nộp về Phòng GDĐT (nộp cùng bài của HS PT) 
 

2. Tổ chức coi kiểm tra 

- Mỗi trường THCS thành lập 01 HĐ coi kiểm tra gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư 

ký hội đồng, Giám thị, 01 nhân viên phục vụ. 

+ Chủ tịch hội đồng, thư ký và giám thị là Hiệu trưởng, giáo viên của trường khác 

đến (mỗi giáo viên coi 01 phòng kiểm tra, giáo viên dạy môn nào thì đi coi môn đó, nếu 

thiếu thì cử giáo viên khác đi coi; Môn Tiếng Anh phải cử tối đa số GV dạy Tiếng Anh đi 

làm nhiệm vụ theo quy định).  

+ Phó chủ tịch HĐ là phó hiệu trưởng trường sở tại. 

* Do số lượng giám thị coi kiểm tra mỗi buổi tại 1 HĐ khác nhau nên Chủ tịch HĐ 

phải chủ động liên hệ với Hiệu trưởng các trường có GV làm nhiệm vụ tại HĐ để điều tiết 

và cử GV theo nguyên tắc số giám thị coi kiểm tra bằng số phòng kiểm tra. 

- Số lượng phòng kiểm tra của các hội đồng: Theo đăng ký (mỗi phòng KT không xếp 

quá 24 HS); Phân công coi kiểm tra (có phụ lục kèm theo).  

- Một số quy định: 

+ Sau khi họp HĐ coi kiểm tra, giám thị lên phòng kiểm tra xếp vị trí chỗ ngồi cho 

HS (Lưu ý: Phải xếp HS ngồi vào tất cả các bàn có trong phòng kiểm tra, dãn cách bàn 

ghế hợp lý và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Không 

để học sinh nghi mắc Covid-19 dự kiểm tra, những học sinh này do nhà trường tổ chức 

kiểm tra riêng vào thời điểm phù hợp).  

+ Đề kiểm tra do Chủ tịch và thư ký giao cho giám thị tại phòng kiểm tra. 

+ Trong thời gian kiểm tra tuyệt đối nhà trường không tổ chức các hoạt động khác, 

mọi giáo viên không có nhiệm vụ trong HĐ không được có mặt tại trường. 

+ Các trường căn cứ vào bảng phân bổ số lượng giáo viên coi kiểm tra phân công 

giáo viên đến coi kiểm tra cho phù hợp. Khi có sự thay đổi về số phòng yêu cầu Hiệu trưởng 

báo về Phòng GD&ĐT và trường đến coi kiểm tra biết để điều chuyển giáo viên. 

+ Trong quá trình kiểm tra chỉ có Chủ tịch HĐ được phép sử dụng điện thoại, các 

thành viên khác của HĐ không được sử dụng điện thoại. 

+ Mỗi HĐ chỉ có 01 nhân viên phục vụ là nhân viên trường sở tại, nhân viên phục vụ 

không có mặt tại khu vực kiểm tra trong thời gian học sinh làm bài và khi HĐ coi kiểm tra 

mở bì đựng đề, phát đề cho giám thị. 

+ Học sinh không được mang điện thoại, tài liệu vào phòng kiểm tra. Khi học sinh có 

lý do chính đáng ra ngoài phòng kiểm tra, học sinh đó không được mang đề kiểm tra, bài 

làm và giấy nháp ra khỏi phòng kiểm tra. 



+ Học sinh đến muộn sau khi phát đề kiểm tra chủ tịch HĐ lập biên bản và giao các 

nhà trường tự bố trí thời gian để học sinh làm bài kiểm tra (không trùng với thời gian kiểm 

tra của Phòng).  

+ Bài kiểm tra do chủ tịch HĐ coi kiểm tra niêm phong theo buổi kiểm tra (mỗi môn 

1 bọc) có chữ ký xác nhận của các thành viên trong HĐ kiểm tra và đóng dấu niêm phong 

của trường đặt địa điểm kiểm tra.  

+ Hồ sơ nộp về Hội đồng làm phách gồm: Bao bì đựng đề kiểm tra (2 túi/2 ngày); Đề 

thừa (có niêm phong- 2 túi/2 ngày); các loại biên bản (biên bản bàn giao đề, biên bản mở bì 

đựng đề từng buổi kiểm tra, biên bản mở từng bì đựng đề kiểm tra- 1 túi/01 ngày). Tất cả hồ 

sơ  của 1 hội đồng cho vào 1 bọc niêm phong và nộp chỉ 2 bọc của cả 2 ngày (dán etyket ghi 

rõ “Hồ sơ Hội đồng kiểm tra, ngày 22/6/2020 tại Hội đồng ......; ngày 23/6/2020 tại Hội 

đồng ....”. Yêu cầu các đồng chí chủ tịch làm đúng quy định. 

* Nộp bài và hồ sơ của hội đồng kiểm tra: 

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 24/6/2020. 

-  Địa điểm: Tại trường THCS TT Quế. 

- Nội dung nộp:  Bài kiểm tra phổ thông: 4 bọc; Hồ sơ hội đồng: 2 bọc 

3. Tổ chức chấm kiểm tra 

3.1. Thành lập các Hội đồng chấm kiểm tra 

- Toàn huyện thành lập 03 HĐ chấm kiểm tra (địa điểm cụ thể thông báo sau). Chủ 

tịch HĐ là cán bộ tổ THCS Phòng GD&ĐT; Phó chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; 

thư ký là Phó hiệu trưởng hoặc tổ trưởng chuyên môn; giám khảo là giáo viên (do Hiệu 

trưởng phân công) của các trường trong cụm (danh sách đã gửi về Phòng). Trong thời gian 

chấm kiểm tra, giáo viên có lí do chính đáng cần nghỉ phải báo cáo Hiệu trưởng nhà trường 

để Hiệu trưởng cử người chấm thay (bằng giấy giới thiệu). 

3.2. Phương thức chấm và một số quy định chung về chấm kiểm tra 

- Phương thức chấm: Bài kiểm tra đổi chéo các cụm chấm. 

- Bảo quản bài kiểm tra: Chủ tịch Hội đồng coi kiểm tra đồng thời là Phó chủ tịch hội 

đồng chấm nên Chủ tịch hội đồng coi kiểm tra phải bảo quản bài kiểm tra trong suốt thời 

gian trước và trong khi làm phách (lưu ý: Không được nhờ người khác hỗ trợ làm phách). 

Sau khi làm phách xong bàn giao lại cho lãnh đạo hội đồng phách. Lãnh đạo hội đồng phách 

bàn giao bài cho lãnh đạo hội đồng chấm (PCT hội đồng chấm). 

- Khi chấm bài giáo viên cho điểm từng nội dung, lỗi sai khoanh tròn đánh dấu “?”, 

cộng điểm toàn bài, viết vào ô điểm số, điểm bằng chữ. Chấm xong mỗi bài giám khảo ký 

ghi rõ họ tên vào tờ bài làm của học sinh. 

- Giám khảo chấm xong phòng nào thì lên điểm theo số phách, tổng hợp và nộp ngay 

bài, tờ ghi điểm cho thư ký phách. 

3.3. Học tập hướng dẫn chấm 

- Thời gian:  từ 13h30’ ngày 24/6/2020.  

- Địa điểm: Trường THCS Thị trấn Quế 

- Thành phần: 

+ Cán bộ tổ THCS Phòng GDĐT, GV hướng dẫn chấm (Thông báo cụ thể sau) 

+ Giáo viên được phân công chấm môn kiểm tra của các Hội đồng 

3.4. Lịch làm việc của HĐ chấm 

* Làm phách,  

- Thời gian:  từ 7h30’ ngày 24/6/2020 

- Địa điểm: Trường THCS TT Quế 

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng, Chủ tịch các HĐ coi kiểm tra 



- Giao nhận bài sau khi dọc phách cho các Hội đồng chấm: 16h30’ ngày 24/6/2020. 

Phó CT HĐ chấm nhận bài và bố trí phương tiện vận chuyển bài từ trường THCS TT Quế 

về Hội đồng chấm an toàn. 

* Chấm kiểm tra:  

- Thời gian chấm: từ 7h15’ ngày 25/6/2020 đến khi hoàn thành nhiệm vụ  

+ Buổi sáng làm việc từ 7h30’đến 11h30’ 

+ Buổi chiều làm việc từ 13h30’ đến 17h 

- Địa điểm: Tại trường THCS đặt địa điểm chấm 

* Giao nhận bài đã chấm giữa HĐ chấm và các trường. 

+ Thời gian: Có thông báo cụ thể sau. 

+  Địa điểm: Tại các trường đặt địa điểm HĐ chấm. 

+ Thành phần: Thư ký HĐ chấm và đại diện lãnh đạo các trường. 

- Nộp báo cáo tổng hợp kết quả của trường: Sau khi nhận bài đã chấm các trường tổ 

chức lên điểm, thống kê điểm theo quy định (theo mẫu), nộp về Phòng qua địa chỉ 

nhthuong.kb@hanam.edu.vn chậm nhất vào 8 giờ ngày 29/6/2020. 

Nếu kết quả có sự chênh lệch về số liệu đề nghị các trường nộp bản in và bài làm của 

học sinh về Phòng GD&ĐT để đối chiếu. 

3.5. Giải quyết khiếu nại 

- Thời gian: 14 giờ ngày  30/6/2020 

- Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Nội dung: Các trường đề nghị sửa chữa điểm, khiếu nại việc chấm,.... 

- Thành phần: tổ THCS và những cá nhân có liên quan. 

4. Công tác chuẩn bị các điều kiện 

4.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo khảo sát chát lượng học kỳ II. Ra quyết định thành lập 

HĐ chấm kiểm tra. 

- Nhận đề tại Sở GD&ĐT; tổ chức ra đề, in sao đề khảo sát chất lượng học kỳ II năm 

học 2019 - 2020 các môn phòng quản. 

- Thành lập đoàn kiểm tra lưu động kiểm tra công tác coi, chấm kiểm tra chất lượng  

học kỳ II năm học 2019 - 2020. 

4.2 Các trường Trung học cơ sở  

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ kiểm tra và lập danh sách các phòng kiểm tra 

theo quy định: Học sinh của 01 khối được xếp A, B, C ... tuyệt đối và chia đều vào từng 

phòng, số lượng phòng thi theo quy định ở mục 5 (mỗi phòng kiểm tra không quá 24 HS). 

HĐ kiểm tra nào nếu chủ tịch phát hiện xếp chưa đúng quy định thì các buổi kiểm tra sau 

yêu cầu Phó chủ tịch HĐ phải xếp lại danh sách và thông báo số báo danh cho học sinh. 

Mẫu danh sách học sinh dự kiểm tra: 

HĐ kiểm tra ..................... 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020 

KHỐI ........ PHÒNG KIỂM TRA SỐ: ........ 

TT SBD Họ và tên 
Lớp 

(ghi rõ lớp 
A;B...) 

Môn .............. Môn .................... 

Số tờ Ký nhận Số tờ Ký nhận 
                    

Giám thị coi KT môn .............             Giám thị coi KT môn ......     Chủ tịch hội đồng 
              

mailto:nhthuong.kb@hanam.edu.vn


     - Tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập, nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn kiểm tra 

của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng các trường chuẩn bị các vật dụng để làm 

phách bài kiểm tra: Bút mực đỏ; dao dọc giấy; thước (nên dùng thước nhôm);... 

- Cử đúng thành phần giáo viên tham gia coi kiểm tra, lập danh sách gửi về HĐ coi 

kiểm tra trước ngày 16/6/2020 (Đ/c Phó chủ tịch HĐ nhận).  

- Cấp kinh phí cho cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm kiểm tra theo chế độ 

hiện hành. Xây dựng phương án bảo vệ đề, bài kiểm tra an toàn. Giáo viên làm nhiệm vụ 

coi, chấm kiểm tra mang theo bút mực đỏ. 

- Các trường đặt địa điểm chấm kiểm tra: Chuẩn bị đủ điều kiện cho HĐ chấm làm 

việc. Mỗi HĐ chấm chuẩn bị đủ tủ bảo quản bài kiểm tra. Bố trí phương tiện (xe taxi) vận 

chuyển bài kiểm tra từ nơi làm phách về HĐ chấm. 

- Trường THCS Thị trấn Quế: bố trí khu vực làm phách (có tủ đựng bài kiểm tra) và 

12 phòng học biểu điểm chấm (tách riêng với khu làm phách).   
 

 

         Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS, tổ THCS Phòng 

GDĐT triển khai thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch trên./. 
  

Nơi nhận 
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 
- Tổ THCS; 

- Các trường THCS; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

                  Lại Trường Giang 

 

 


