
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /SGDĐT-GDTrH 

V/v kiểm tra, khảo sát chất lượng học 

kỳ II năm học 2019-2020 cấp THCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày 12 tháng 5 năm 2020 

    

Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa; 

- Hiệu trưởng trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. 

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học (GDTrH) năm học 2019-2020, 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kiểm tra, khảo 

sát chất lượng học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS. Cụ thể như sau: 

1. Môn kiểm tra, khảo sát 

a) Đề do Sở GDĐT ra 

Lớp 6, lớp 9: 03 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (áp dụng chung cho tất 

cả các lớp thực hiện theo MHTHM và các lớp không thực hiện theo MHTHM). 

b) Đề do Phòng GDĐT ra 

Lớp 7, lớp 8: 03 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (áp dụng chung cho tất 

cả các lớp thực hiện theo MHTHM và các lớp không thực hiện theo MHTHM). 

c) Đề do trường ra 

Trên cơ sở kế hoạch khảo sát của Sở GDĐT, các đơn vị: 

- THPT chuyên Biên Hòa, THCS&THPT Nguyễn Tất Thành tự tổ chức 

kiểm tra, khảo sát các môn còn lại theo quy định. 

- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường THCS tổ 

chức kiểm tra, khảo sát các môn còn lại theo quy định. 

2. Nội dung kiểm tra, khảo sát 

Chương trình học kỳ II tính đến thời điểm khảo sát theo chương trình 

hiện hành. Chú ý các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo hướng dẫn tại 
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Công văn số 281/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2020 của Sở GDĐT về việc thực 

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

3. Hình thức khảo sát 

Môn Ngữ văn và môn Toán: tự luận. Môn Tiếng Anh: tự luận kết hợp 

với trắc nghiệm theo đặc thù bộ môn; kiểm tra các kỹ năng: nghe, đọc, viết và 

kiến thức ngôn ngữ theo đề của Sở (đối với lớp 6, lớp 9) hoặc đề của Phòng 

GDĐT (đối với lớp 7, lớp 8); học sinh làm bài trực tiếp vào tờ đề khảo sát. 

4. Thời gian làm bài 

Môn Ngữ văn và môn Toán: 90 phút/môn; môn Tiếng Anh: 60 phút. 

5. Lịch kiểm tra, khảo sát 

Đối với các môn do Sở GDĐT ra đề: 

Ngày Buổi Môn 
Thời 

lượng 

Giờ phát đề 

cho HS 

Tính giờ  

làm bài 

Thứ Hai 

22/6/2020 

Sáng 
Ngữ văn 6 90 phút 7 : 10 7 : 15 

Tiếng Anh 6 60 phút 9 : 10 9 : 15 

Chiều 
Ngữ văn 9 90 phút 13 : 25 13 : 30 

Tiếng Anh 9 60 phút 15 : 25 15 : 30 

Thứ Ba 

23/6/2020 

Sáng Toán 6 90 phút 7 : 10 7 : 15 

Chiều Toán 9 90 phút 13 : 25 13 : 30 

Đối với các môn do Phòng GDĐT và trường ra đề: các đơn vị chủ động 

sắp xếp lịch kiểm tra, khảo sát phù hợp kế hoạch của đơn vị, đảm bảo trong 

khung kế hoạch thời gian năm học. 

6. Một số yêu cầu 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm 

túc các quy định về kiểm tra, khảo sát (ra đề, coi, chấm, lên điểm, bảo mật, kiểm 

tra, giám sát, đôn đốc...). 

- Các cơ quan, đơn vị đăng ký số lượng đề kiểm tra, khảo sát các môn Sở 

GDĐT ra đề (theo biểu mẫu đính kèm) về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH) trước 
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ngày 25/5/2020 (Người nhận: bà Trần Thị Thu Hiền, email 

ttthien.hanam@moet.edu.vn). 

- Kinh phí đề khảo sát: thực hiện như năm học trước. 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhận đề khảo sát vào 8 giờ 00 phút, 

ngày 21/6/2020 (Chủ Nhật) tại Hội trường tầng 4 Sở GDĐT. 

- Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả khảo sát chất lượng các môn Sở ra 

đề (theo mẫu đính kèm) trước ngày 30/6/2020. Hình thức nộp báo cáo: bằng văn 

bản hành chính (có chữ ký của lãnh đạo và dấu của đơn vị) và file mềm định 

dạng excel. Người nhận: ông Đào Quốc Huy – Chuyên viên phòng GDTrH, địa 

chỉ email: dqhuy.hanam@moet.edu.vn. Riêng đối với môn Tiếng Anh: các đơn 

vị tổng hợp kết quả khảo sát gồm đủ 3 thành phần điểm theo biểu mẫu đính kèm 

để gửi báo cáo kết quả khảo sát về Sở (qua phòng GDTrH, bằng file mềm về địa 

chỉ email: ttthien.hanam@moet.edu.vn) trước ngày 30/6/2020. 

Sở GDĐT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các 

nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh 

về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH) để được hướng dẫn giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Phó GĐ Nguyễn Quang Long (để chỉ đạo); 
- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 
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