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UBND HUYỆN LÝ NHÂN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:         /HD-PGDĐT 

V/v kiểm tra, khảo sát chất lượng 

học kỳ II năm học 2019-2020 

cấp THCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Lý Nhân, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

          Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THCS; 

                - Hiệu trưởng trường TH và THCS Nhân Mỹ    

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019-2020 của Phòng GDĐT và 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 cấp THCS, Phòng GDĐT 

hướng dẫn các trường THCS, trường TH và THCS Nhân Mỹ thực hiện việc 

kiểm tra, khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2019-2020, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Triển khai có hiệu quả nội dung “Đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới 

phương pháp dạy học”, thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch dạy học năm 

học 2019-2020 (Có sự điều chỉnh, tinh giản ở học kỳ II). 

       - Duy trì kỷ cương, nền nếp dạy và học; tăng cường hiệu lực của công tác 

quản lý. 

- Trang bị chu đáo cho học sinh về kiến thức, kỹ năng; chuẩn bị tốt về tinh 

thần, thái độ làm bài kiểm tra. 

- Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2019-2020 đảm bảo an 

toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng lịch.  

II. Triển khai kiểm tra, đánh giá 

 - Tổ chức đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm học theo đúng Quy chế 

ban hành kèm theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và hướng 

dẫn tại Công văn số 8382/BGDĐT-GDTrH ngày 14/12/2011 của Bộ GDĐT. 

Kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 thực hiện theo hướng dẫn số 

353/ SGD ĐT-GDTrH, ngày 28/4/2020 của Sở GD ĐT Hà Nam. 

- Riêng đối với các trường có lớp dạy theo mô hình THM, thưc hiện đánh 

giá, xếp loại học sinh theo Công văn 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 và 

Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 của Bộ GDĐT về việc thực 

hiện một số quy định về đánh giá học sinh THCS mô hình THM từ năm học 

2016-2017. 
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III. Tổ chức khảo sát, kiểm tra chất lượng học kỳ II 

     1. Môn, nội dung, hình thức, lịch kiểm tra 

 1.1. Môn kiểm tra. 

 a. Sở GDĐT ra đề kiểm tra 

 - Khối 6: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

 - Khối 9: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

(Áp dụng chung cho tất cả các lớp thực hiện theo mô hình THM và các 

lớp không thực hiện theo mô hình THM). 

 b. Phòng GDĐT ra đề kiểm tra 

 - Khối 7: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

 - Khối 8: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

(Áp dụng chung cho tất cả các lớp thực hiện theo mô hình THM và các 

lớp không thực hiện theo mô hình THM). 

 c. Trường ra đề  

Các môn còn lại, giao Hiệu trưởng các trường chủ động triển khai tới giáo 

viên bộ môn tổ chức kiểm tra theo quy định, đảm bảo trong khung kế hoạch thời 

gian năm học. 

 1.2. 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 Công 

văn số 281/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2020 của Sở GDĐT Hà Nam về việc 

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

          1.3. Hình thức khảo sát 

- Môn Ngữ văn và môn Toán: tự luận; học sinh làm bài vào giấy thi theo 

mẫu hiện hành (các trường chủ động chuẩn bị giấy thi cho học sinh). 

- 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; học sinh làm bài 

trực tiếp vào tờ đề khảo sát. 

         1.4. Thời gian làm bài 

- Môn Ngữ văn và môn Toán: 90 phút/môn;  

- Môn Tiếng Anh: 60 phút. 
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         1.5. Lịch kiểm tra, khảo sát 

Ngày 

kiểm tra 

Môn 

kiểm tra 

Thời 

lượng 

Giờ mở 

bì đề 

Giờ phát 

đề cho HS 

Thời gian 

HS làm bài 

Thứ Hai 

ngày  

22/6/2020 

Sáng 

Ngữ văn 6 90 phút 7h00 7h10 7h15-8h45 

Tiếng Anh 6 60 phút 9h00 9h10 9h15-10h15 

Ngữ văn 7 90 phút 7h00 7h10 7h15-8h45 

Tiếng Anh 7 60 phút 9h00 9h10 9h15-10h15 

Chiều 

Ngữ văn 8 90 phút 13h15 13h25 13h30-15h00 

Tiếng Anh 8 60 phút 15h15 15h25 15h30-16h30 

Ngữ văn 9 90 phút 13h15 13h25 13h30-15h00 

Tiếng Anh 9 60 phút 15h15 15h25 15h30-16h30 

Thứ Ba 

ngày  

23/6/2020 

Sáng 
Toán 6 90 phút 7h00 7h10 7h15-8h45 

Toán 7 90 phút 7h00 7h10 7h15-8h45 

Chiều 
Toán 8 90 phút 13h15 13h25 13h30-15h00 

Toán 9 90 phút 13h15 13h25 13h30-15h00 

Đối với các môn do trường ra đề: các đơn vị chủ động sắp xếp lịch kiểm 

tra, khảo sát phù hợp kế hoạch của đơn vị. 

2. Một số quy định chung 

2.1. Ra đề và tổ chức kiểm tra 

- Hiệu trưởng các trường thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các 

quy định về kiểm tra, khảo sát (coi, chấm, lên điểm, bảo mật, giám sát...) để kết 

quả kiểm tra phản ánh khách quan, thực chất chất lượng giảng dạy của mỗi giáo 

viên, của mỗi nhà trường.             

- Đối với các môn học Sở GDĐT và Phòng GDĐT không ra đề, yêu cầu 

Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện thực hiện nghiêm túc việc tổ chức 

kiểm tra theo kế hoạch dạy học. 

2.2. Tiền đề kiểm tra  

- Môn Tiếng Anh: 5.000 đồng/đề/học sinh. 

- Các môn còn lại: 2.000 đồng/đề/học sinh. 

2.3. Đăng ký số lượng đề và nộp lệ phí kiểm tra 

- Các trường nộp bản đăng ký số lượng đề (theo mẫu 1 gửi kèm) về Phòng 

GDĐT qua hòm thư nvhang67pgd.ln@hanam.edu.vn ngày 20/5/2020, nộp tiền 

đề về Phòng GDĐT trước ngày 01/6/2020 (đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền nhận). 
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  3. Tổ chức thực hiện 

  3.1. Phương án xếp phòng kiểm tra 

-  Lập danh sách học sinh theo bảng chữ cái Tiếng Việt A, B, C,... của tên 

học sinh theo từng khối để đánh số báo danh và xếp phòng kiểm tra. 

- Phòng kiểm tra được xếp theo khối, mỗi phòng kiểm tra có 24 học sinh. 

Phòng cuối cùng tối đa 28 học sinh (nếu phòng cuối cùng có số học sinh ít thì có 

thể chia đều số học sinh của khối để mỗi phòng cùng có ít hơn 24 học sinh). 

  3.2. Phương án coi, chấm kiểm tra 

  - Phòng GDĐT sẽ điều động coi kiểm tra theo nguyên tắc đổi chéo 100% 

chủ tịch, thư ký, giáo viên làm nhiệm vụ coi tại các đơn vị.  

  - Trước khi chấm, sẽ tổ chức nghiên cứu hướng dẫn chấm tập trung tại 

Phòng GDĐT đối với đại diện giáo viên chấm bài kiểm tra ở tất cả các khối 

thuộc môn kiểm tra.  

  - Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng phụ trách trường) làm Chủ tịch ở Hội 

đồng coi nào, mang bài của Hội đồng coi đó về trường mình chấm. Nếu quy mô 

hai trường không tương đồng Phòng GDĐT sẽ có phương án điều tiết cục bộ gửi 

các trường sau. 

          3.3. Thành phần Hội đồng coi kiểm tra. 

  - Mỗi trường THCS, TH&THCS là một Hội đồng coi kiểm tra.  

  - Chủ tịch Hội đồng coi kiểm tra là Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng phụ 

trách trường) của trường được cử đến coi kiểm tra. 

     - Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng (Tổ trưởng chuyên môn đối 

với trường Phó Hiệu trưởng phụ trách trường) của trường sở tại. 

 - Thư ký Hội đồng là giáo viên của trường đến coi kiểm tra. 

  - Ủy viên: Là giáo viên của trường ngoài do Phòng GDĐT điều động đến 

làm nhiệm vụ. Số lượng ủy viên trên cơ sở số phòng kiểm tra, số lượng người 

làm nhiệm vụ theo lịch kiểm tra đối với mỗi khối, các trường cử đủ số lượng 02 

giáo viên/phòng kiểm tra đến làm nhiệm vụ tại các trường theo phương án điều 

động của Phòng GDĐT; trưởng đoàn giám thị là Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng 

phụ trách trường) của trường đến làm nhiệm vụ. 

(Phòng GDĐT có phương án điều động gửi các trường sau) 

          3.4. Thành phần Hội đồng chấm bài kiểm tra. 

  - Mỗi trường THCS, TH&THCS là một Hội đồng chấm bài kiểm tra.  

  - Chủ tịch Hội đồng chấm là Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng phụ trách 

trường), Phó chủ tịch Hội đồng chấm là Phó hiệu trưởng (Tổ trưởng chuyên 

môn đối với trường Phó Hiệu trưởng phụ trách trường). Chủ tịch và Phó chủ tịch 
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Hội đồng chấm có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động chấm bài kiểm tra 

đảm bảo chính xác, khách quan và chịu trách nhiệm trước Phòng GDĐT, trước 

các trường liên quan về kết quả chấm bài kiểm tra của trường mình. 

  - Ủy viên: Là những giáo viên của trường do Chủ tịch Hội đồng chấm 

phân công. 

  4. Công tác kiểm tra tại các Hội đồng 

  Phòng GDĐT thành lập đoàn Kiểm tra việc tổ chức thực hiện coi, chấm 

và thống kê kết quả kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2019-2020 đối với 

trường TH&THCS Nhân Mỹ và các trường THCS trong huyện theo quy định 

của Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

  5. Công tác thông tin, báo cáo 

           Ngày 29/6/2019 (thứ Hai): Từ 8h00 đến 10h00 các trường nộp báo cáo, 

thống kê kết quả kiểm tra về Phòng GDĐT (đ/c  Nguyễn Anh Tuấn  nhận), gồm: 

  - Biên bản coi, chấm kiểm tra; 

  - 02 bản thống kê kết quả kiểm tra mỗi loại (theo các biểu mẫu - đồng chí 

Nguyễn Anh Tuấn gửi các trường sau) và gửi qua hòm thư theo địa chỉ email: 

natuanpgd.ln@hanam.edu.vn. 

        6. Một số lưu ý 

          - Các đơn vị chi kinh phí cho cán bộ, giáo viên đi làm nhiệm theo quy chế 

chi tiêu nội bộ của đơn vị và quy định tài chính hiện hành. 

- Từ 09h30 ngày 21/6/2020 (Chủ Nhật) họp Hiệu trưởng và giao đề kiểm 

tra chất lượng học kỳ II (Lịch Công văn thay triệu tập riêng). 

Trên đây là những nội dung cơ bản hướng dẫn tổ chức kiểm tra chất 

lượng học kỳ II năm học 2019-2020, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các 

trường THCS trong  huyện  thực hiện nghiêm túc, đúng lịch. 

 

Nơi nhận: 

- Trưởng phòng (để báo cáo)   

- Lãnh đạo phòng (để ph/hợp);  

- Như kính gửi (để th/hiện); 

- GDTHCS, KHTV, GDTX, TTr, T/hợp (để 

th/hiện);                                                               

- Lưu: VT, THCS.  

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến 
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