
UBND QUẬN HỒNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /GDĐT 

V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì II 

khối THCS năm học 2021-2022 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hồng Bàng, ngày            tháng    năm 2022 

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở. 

 Thực hiện Công văn hướng dẫn số 1874/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; 

Thực hiện Công văn số 238/GDĐT ngày 07/9/2021 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2021-2022;  

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 

2021-2022 như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Mục đích 

 - Đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch 

dạy học và hiệu quả công tác dạy của giáo viên, việc học của học sinh trên cơ sở 

đó đánh giá kết quả học tập, rèn luyện năm học 2021-2022. 

 - Tiếp tục bồi dưỡng, điều chỉnh phương pháp giảng dạy của giáo viên, 

phương pháp học tập của học sinh để thực hiện hiệu quả hoạt động dạy-học. 

 - Là cơ hội để học sinh cuối cấp tập dượt cho kì thi tuyển sinh vào lớp 

10 THPT. 

 2. Yêu cầu 

 - Việc xây dựng ma trận đề và đề phải bảo đảm đổi mới kiểm tra, đánh giá 

theo hướng phát triển năng lực học sinh, có sự thống nhất trong tổ, nhóm chuyên 

môn, được Ban giám hiệu nhà trường phê duyệt. 

 - Nhà trường có kế hoạch tổ chức ôn tập kiểm tra học kì các môn học giúp 

học sinh hệ thống kiến thức, nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản theo chuẩn 

kiến thức, kỹ năng. 

 - Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra học kì II đảm 

bảo nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế nhằm đánh giá chính xác, khách quan 

kết quả dạy và học, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. 

 II. Nội dung: 

 1. Thời gian thực hiện 

 - Từ ngày 15/4/2022 vừa thực hiện chương trình, vừa có kế hoạch kiểm 

tra học kì cho từng môn học. 

 - Từ ngày 25/5/2022 đến ngày 30/5/2022 các trường tổ chức dạy bù, hoàn 

thành chương trình và kết thúc học kì II. 

 Lưu ý: Những học sinh chưa đủ điều kiện hoặc không dự kiểm tra học kì, 

nhà trường phải thông báo và tổ chức kiểm tra bù theo quy định tại Thông tư 

26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp 
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loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-

BGDĐT ngày 12/12/2011; Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

 2. Giới hạn chương trình, thời lượng, đề và hình thức kiểm tra 

 2.1. Giới hạn chương trình và thời lượng đề kiểm tra 

 - Khối 9: tối thiểu hết tuần 32 của chương trình. 

 - Khối 6,7,8: hết tuần 35 của chương trình 

 - Thời lượng kiểm tra đối với môn Toán, Ngữ Văn: 90’ 

 * Đối với khối 7,8,9 

 - Thời lượng kiểm tra đối với các môn còn lại: thời gian làm bài 45’. 

 * Đối với khối 6 

 Thời lượng kiểm tra 

 - Môn KHTN: thời gian làm bài 60’ 

 - Môn Lịch sử - Địa lý: Thời gian làm bài 60’ 

 - Đối với các môn còn lại: thời gian làm bài 45’ 

 2.2. Ma trận, đề kiểm tra học kỳ 

 * Ma trận đề kiểm tra 

 - Đối với khối lớp 7,8,9, Hội đồng bộ môn xây dựng ma trận đề, tiêu chí 

đánh giá theo yêu cầu cần đạt của môn học, các đồng chí thư kí Hội đồng bộ 

môn tập hợp nộp bản cứng về phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 

05/4/2022 (các môn KHTN đồng chí Nhung nhận, các môn KHXH đồng chí 

Trang nhận) trong đó ma trận môn Toán, Ngữ Văn tiếp cận, bám sát cấu trúc ma 

trận đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

tập hợp gửi về các nhà trường căn cứ thực hiện. 

 - Đối với khối 6: các ma trận, tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của 

môn học tiếp cận theo hướng xây dựng ma trận, ma trận đặc tả của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo năm 2021. 

 VD: môn KHTN: theo cấu trúc 40% trắc nghiệm (20 câu), 60% tự luận; 

mức độ theo tỉ lệ 4:3:2:1. Tỷ lệ bao phủ kiến thức tùy theo tình hình thực tế 

giảng dạy của nhà trường đối với các phân môn 

 * Đề kiểm tra học kì 

 - Đối với bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng điểm 

số, điểm kiểm tra được xây dựng trên ma trận, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của 

môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. 

 - Đối với bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng nhận 

xét, bài thực hành, dự án học tập, phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo 

yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ 

thông khi thực hiện. 

 - Các nhà trường căn cứ ma trận, các tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần 

đạt của môn học chung của quận để xây dựng đề kiểm tra, tiêu chí đánh giá theo 

tình hình giảng dạy thực tế của nhà trường. 
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 * Đảm bảo tính bảo mật của đề : Hiệu trưởng các nhà trường đảm bảo 

chất lượng và tính bảo mật của đề. 

 2.3. Tổ chức coi, chấm kiểm tra 

 - Nhà trường căn cứ điệu kiện thực tế và quy định của Sở Giáo dục và 

Đào tạo để tổ chức kiểm tra. Đối với các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh khối 

6,7,8 tổ chức kiểm tra ngồi theo phòng, đánh số báo danh, mỗi phòng không quá 

24 học sinh. 

 - Đối với các môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh khối 9: các trường báo lịch 

kiểm tra về phòng Giáo dục và Đào tạo trước khi tổ chức kiểm tra 01 tuần, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo vào lịch tuần, cử lãnh đạo, chuyên viên kiểm tra, 

giám sát. 

 - Sau khi tổ chức kiểm tra, các trường nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo: 

 + Thống kê kết quả kiểm tra các môn (Theo mẫu) 

 + Đề kiểm tra của tất cả các bộ môn (các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 

khối 9 nộp trước ngày 29/4/2022, các môn còn lại nộp chậm nhất vào ngày 

31/5/2022: đ/c Nhung nhận) 

 + Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định đề các môn của các nhà trường. 

 3. Quy định xử lý kết quả kiểm tra học kì, cả năm xếp loại hai mặt 

giáo dục 

 - Điểm các bài kiểm tra học kỳ tham gia vào xếp loại điểm trung bình 

môn theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy 

chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 

20/7/2021 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 - Đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm: 

 Thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 

26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá xếp loại 

học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT 

ngày 12/12/2011, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng 

bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển 

khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo về 

Phòng Giáo dục và Đào tạo qua tổ THCS để được hướng dẫn thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND quận; 

- LĐ, CV tổ THCS; 

- Các trường THCS; 

- Lưu. 

                   TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

                  Nguyễn Thị Vân Anh 
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