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KẾ HOẠCH 

Khảo sát chất lượng học sinh khối 9 lần 3 

năm học 2021-2022 
 

Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

quận Hồng Bàng ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; 

Thực hiện hiện Công văn số 238/GDĐT ngày 09/9/2021 về việc Hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; Kế hoạch số 57/KH -GDĐT ngày 

10/9/2021 của Phòng GDĐT về việc khảo sát chất lượng năm học 2021-2022, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch “Khảo sát chất lượng” học sinh 

khối 9 lần 03 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH 

- Tổ chức “Khảo sát chất lượng” (KSCL) các trường THCS trên địa bàn quận 

nhằm đánh giá kết quả dạy và học của giáo viên và học sinh, qua đó kịp thời điều 

chỉnh phương pháp giảng dạy và học tập để góp phần nâng cao chất lượng học sinh 

đại trà và chất lượng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; 

- Kết quả KSCL là một cơ sở để nhà trường, giáo viên tư vấn hướng nghiệp, 

phân luồng cho học sinh lựa chọn các hình thức học tập phù hợp với năng lực bản thân. 

 - Kết quả KSCL của các nhà trường là một trong những cơ sở để phòng GDĐT 

xem xét, đánh giá hoạt động dạy và học trong nhà trường năm học 2021-2022. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Đối tượng KSCL: Học sinh lớp 9 tại các trường THCS trên địa bàn quận 

 2. Môn kiểm tra KSCL: Môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 

 3. Phạm vi kiến thức: Hết học kỳ II năm học 2021-2022. 

 4. Đề KSCL và cấu trúc đề KSCL 

 -  Phòng GDĐT chịu trách nhiệm ra đề KSCL; 

 - Cấu trúc đề môn Toán, Văn, Anh bám sát cấu trúc đề thi vào lớp 10 THPT 

theo quyết định số 1484/QĐ-SGDĐT ngày 23/10/2020 của Sở GDĐT Hải Phòng. 

 5. Thời gian và hình thức tổ chức 

 5.1. Thời gian KSCL: thứ 5 ngày 5/5/2022 
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 5.2. Hình thức tổ chức khảo sát chất lượng 

- Phòng GDĐT thành lập 7 hội đồng khảo sát chất lượng tại 7 trường THCS. 

Học sinh trường THCS Phan Bội Châu tham gia khảo sát tại Hội đồng KSCL 

trường THCS Hồng Bàng. 

- Học sinh tham gia khảo sát ngồi theo phòng và số báo danh được xếp theo 

học lực. 

5.3. Tổ chức làm phách 

- Thời gian: 7h30 ngày 6/5/2022. 

- Địa điểm: Phòng GDĐT Hồng Bàng. 

- Thành phần: theo quyết định. 

5.4. Tổ chức chấm KSCL 

 - Môn Toán, Văn: 

+ Hình thức: tổ chức chấm chung. 

+ Thời gian: 13h00 ngày 6/5/2022. 

+ Địa điểm: trường THCS Bạch Đằng. 

+ Thành phần: theo quyết định 

- Môn Tiếng Anh: tổ chức chấm tập trung tại trường THCS Hồng Bàng. 

5.5. Nhập điểm 

- Thời gian: 16h00 ngày 6/5/2022. 

- Địa điểm: trường THCS Bạch Đằng. 

- Thành phần: theo quyết định. 

5.6. Tổng hợp thống kê: Tổ THCS phòng GDĐT 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức KSCL tại các Hội đồng. 

- Ra đề khảo sát chung toàn quận. 

- In sao đề, đóng gói niêm phong theo đúng quy định. 

- Thành lập các hội đồng coi, chấm, khớp phách, nhập điểm. 

- Tổng hợp, phân tích phổ điểm, kết quả chung toàn quận. 

2. Các trường THCS 
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- Hiệu trưởng các trường THCS chỉ đạo lập danh sách học sinh và chia 

phòng, đánh số báo danh theo học lực của học sinh. 

 - Số báo danh khối 9 bài thi môn tiếng Anh gồm 6 chữ số, 3 chữ số đầu là 

mã do Phòng GDĐT đã quy định theo phụ lục; 3 chữ số cuối được đánh số từ 001 

đến hết số học sinh của khối 9 của nhà trường. 

 - Chuẩn bị CSVC:  

 + Phòng KSCL: chuẩn bị bàn ghế học sinh đảm bảo 02 HS/bàn 4 chỗ ngồi, 01 

HS/bàn 02 chỗ ngồi; chia phòng KSCL đảm bảo tối đa không quá 24 học sinh/1 phòng; 2 

ghế ngồi cho giáo viên coi KSCL. 

 + Giấy KSCL, giấy nháp: chuẩn bị đầy đủ giấy KSCL, giấy nháp cho học sinh 

được phân chia theo phòng. Giấy KSCL theo mẫu giấy thi vào THPT phách dọc, màu 

chữ và đường kẻ màu đen. Giấy nháp là giấy A4 có đóng dấu của nhà trường.  

+ Các nhà trường chuẩn bị đầy đủ văn phòng phẩm, tất cả được cho vào 1 túi cúc 

gồm: giấy KSCL, giấy nháp, danh sách niêm yết, phiếu thu bài, phấn, bút bi màu xanh, 

biên bản xử lý học sinh vi phạm, biên bản mở niêm phong bì đề KSCL, cách đánh số báo 

danh, phù hiệu 2 giáo viên coi khảo sát. 

 + In ấn các biểu mẫu phục vụ kì KSCL (Danh sách học sinh dự khảo sát 

theo phòng, danh sách niêm yết, phiếu thu bài, các biên bản…). 

- Tổ chức học quy chế cho cán bộ, giáo viên tham gia coi, chấm KSCL. 

- Nộp về phòng GDĐT: 

(1) Danh sách học sinh theo phòng KSCL (đúng với danh sách học sinh dự 

khảo sát thực tế tại trường, trong trường hợp học sinh bỏ KSCL thì để nguyên danh 

sách không được đẩy danh sách lên, trường hợp học sinh tham gia bổ sung thì để 

cuối cùng của danh sách tại phòng KSCL cuối cùng của nhà trường) 

(2) Danh sách Hội đồng coi KSCL theo mẫu của Phòng GDĐT. 

(3) Danh sách giáo viên chấm KSCL môn Toán, Văn theo mẫu của Phòng 

GDĐT. Lưu ý giáo viên đi chấm KSCL là những giáo viên đang dạy học sinh lớp 

9, trong trường hợp không đủ số lượng theo phòng KSCL (cử 1 giáo viên/phòng) 

thì ưu tiên những giáo viên đã từng dạy học sinh lớp 9 trong thời gian gần nhất. 

Gửi file mềm về Phòng GDĐT qua Email: thcs.pgd@hongbang.edu.vn 

trước ngày 22/4/2022. 

- Trường THCS Bạch Đằng: chuẩn bị 1 phòng Hội trường và 4 phòng để 

Hội đồng chấm làm việc. 

- Trường THCS Hồng Bàng: chuẩn bị 1 phòng chấm và máy chấm trắc nghiệm 

chấm bài KSCL môn tiếng Anh. 

mailto:thcs.pgd@hongbang.edu.vn
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 Việc tổ chức KSCL là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuyên môn 

năm học 2021-2022, Trưởng phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS 

triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng 

mắc đề nghị liên hệ với Phòng GDĐT qua tổ THCS để được hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT; 

- TT QU-HĐND- UBND quận; 

- Đ/c CT, Phó CTTT UBND quận; 

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT;                     
- Các trường THCS thuộc quận; 

- Lưu. 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
         

Nguyễn Thị Vân Anh 
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PHỤ LỤC 

Lịch KSCL và thời gian làm bài KSCL học sinh lớp 9 lần 03 năm học 2021-2022 

(Kèm theo kế hoạch số ..../KH-GDĐT ngày ... tháng       năm 2022)  

 

Thời gian Khối Môn 
T.G  

Làm bài 

T.G  

Bắt đầu 

T.G 

 Kết thúc 

05/5/2022 

(Thứ 5) 

Sáng 9 

Toán 120 phút 7h30’ 9h30’ 

Tiếng Anh 45 phút 10h30' 11h15' 

Chiều 9 Ngữ văn 120 phút 14h00’ 16h00' 

 

Quy định mã 3 chữ số đầu số báo danh môn Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỒNG BÀNG  

Trường 

THCS 

Quán 

Toan 

Hùng 

Vương 

Bạch 

Đằng 

Nguyễn 

Trãi 

Ngô Gia 

Tự 

Trần 

Văn Ơn 

Hồng 

Bàng 

Phan Bội 

Châu 

Mã 168 268 368 568 668 868 968 886 
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