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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-GDTrH 
V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 

và đánh giá, xếp loại học sinh trung học 

năm học 2019 - 2020 

Bình Định, ngày      tháng     năm 2019 

   Kính gửi: 

                        - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

        - Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc. 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) 

hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra (KT) học kỳ và đánh giá, xếp loại học sinh trung 

học như sau: 

I. Kiểm tra học kỳ 

1. Thời gian kiểm tra 

a) Học kỳ I: Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019.  

b) Học kỳ II:  

- Đối với lớp 12: Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 18/4/2020. 

- Đối với các lớp còn lại: Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 16/5/2020. 

* Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố quy định lịch KT cụ thể đối 

với từng môn ở các lớp 6, 7, 8, 9 tại các trường THCS trực thuộc và cấp THCS trong 

trường THPT trên cùng địa bàn. 

* Hiệu trưởng (HT) các trường THPT quy định lịch KT cụ thể đối với từng môn 

học ở các lớp 10, 11, 12 của trường.  

2. Nội dung kiểm tra 

- Học kỳ I: Bao gồm nội dung chương trình HK I tính đến thời điểm KT. 

- Học kỳ II: Bao gồm nội dung chương trình HK II tính đến thời điểm KT. 

Chú ý: Sau khi KT học kỳ I và KT học kỳ II xong, các đơn vị vẫn tiếp tục tổ chức 

dạy và học cho đến khi hết chương trình theo quy định của biên chế năm học (trường hợp 

đơn vị nào thực hiện chương trình bị chậm do nghỉ bão lụt hoặc do các điều kiện khác thì 

phải có kế hoạch tổ chức dạy bù tùy theo điều kiện của từng đơn vị). 

3. Tổ chức ra đề kiểm tra 

- Đối với các lớp 6, 7, 8: Trưởng phòng GD&ĐT tổ chức ra đề chung cho các 

trường trên địa bàn đối với 3 môn là Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. Các môn còn lại do 

HT các trường tự tổ chức. 

- Đối với lớp 9: Trưởng phòng GD&ĐT tổ chức ra đề chung cho các trường trên 

địa bàn đối với 8 môn là Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hóa học và 

Sinh học. Các môn còn lại do HT các trường tự tổ chức. 

- Riêng việc tổ chức kiểm tra học sinh của các trường có triển khai mô hình trường 

học mới: 

+ Đối với các lớp 6, 7, 8: Hiệu trưởng các trường tự tổ chức kiểm tra. 

+ Đối với lớp 9: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức ra đề chung cho các 
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trường trên địa bàn đối với 3 môn là Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. Các môn còn lại do 

Hiệu trưởng các trường tự tổ chức kiểm tra. 

- Đối với lớp 10, 11, 12:  HT các trường THPT tổ chức ra đề KT chung cho toàn 

trường theo từng ban đối với tất cả các môn học trừ môn Tin học, Thể dục và Giáo dục 

quốc phòng – An ninh (môn Tin học, Thể dục và Giáo dục quốc phòng – An ninh do giáo 

viên bộ môn tự tổ chức KT theo quy định của hiệu trưởng). 

4. Cấu trúc của đề kiểm tra 

- Đề kiểm tra của các môn từ lớp 6 đến lớp 12 được quy định như sau: 

+ Ngữ văn: Tự luận. 

+ Các môn: Lịch sử, Địa lý: 40% trắc nghiệm khách quan, 60% tự luận. 

+ Các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học: 60% trắc nghiệm khách quan, 40% tự 

luận. 

+ Môn tiếng Anh: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1536/SGDĐT-

GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở GD&ĐT về việc triển khai kiểm tra, đánh giá theo định 

hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014 – 2015. 

+ Các môn còn lại: Do Trưởng phòng GD&ĐT quy định (đối với cấp THCS trên 

địa bàn) và HT trường THPT quy định (đối với các lớp cấp THPT của trường mình). 

- Các yêu cầu đối với đề kiểm tra: 

+ KT những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học 

sinh trong phạm vi môn học. 

+ Nội dung đề KT phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng 

mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo 

khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót. 

+ Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, nhà trường xác định tỉ lệ 

các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù 

hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận 

dụng, vận dụng cao. 

+ Thời gian làm bài: 90 phút cho hai môn Toán, Ngữ văn và 45 phút cho các môn 

còn lại. Thời gian dành cho môn tiếng Anh lớp 12 là 60 phút. 

5. Tổ chức kiểm tra và đánh giá kết quả 

- Khi tổ chức KT học kỳ; các trường cần lập danh sách học sinh theo chữ cái đầu 

của tên đối với từng khối lớp cho các môn KT theo đề chung của phòng GD&ĐT (lớp 6, 

7, 8, 9) hoặc theo đề chung của trường THPT (lớp 10, 11, 12) và bố trí không quá 45 học 

sinh trong một phòng. 

- Khi tổ chức chấm bài phải đánh phách, cắt phách và chấm tập trung theo quy 

định chấm thi hiện hành. 

II. Đánh giá, xếp loại học lực và hạnh kiểm học sinh 

Thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT Quy 

chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (Ban hành kèm 

theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo); Công văn số 8382/BGDĐT-GDTrH ngày 14/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học từ 2011-2012 và các công văn 
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hướng dẫn của Sở GD&ĐT. 

Riêng việc đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới theo Công văn số 

1917/SGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2015; Công văn số 591/SGDĐT-GDTrH ngày 

10/4/2017 và các Công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh học 

theo mô hình trường học mới 

III. Chế độ báo cáo 

- Sau khi kết thúc học kỳ hoặc năm học, các đơn vị tổng hợp và báo cáo về Sở 

GD&ĐT với các nội dung sau: 

+ Báo cáo tình hình tổ chức KT học kỳ tại đơn vị. 

+ Các đề KT học kỳ (kèm theo Hướng dẫn chấm) của các môn KT theo đề chung. 

+ Thống kê kết quả điểm KT, tỷ lệ phần trăm theo các mức: 0 – dưới 2,0; 2,0 – 

dưới 3,5; 3,5 – dưới 5,0; 5,0 – dưới 6,5; 6,5 – dưới 8,0; 8,0 – 10,0), nhận xét bài KT của 

học sinh theo từng môn. Đánh giá chung về kết quả kiểm tra của học sinh. 

+ Thống kê kết quả xếp loại về hạnh kiểm, học lực của học sinh từng khối lớp từ 

lớp 6 đến lớp 12.   

+ Các đề nghị đối với Sở GD&ĐT (nếu có) 

- Hạn chót gửi báo cáo về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH).  

+ Học kỳ I: Chậm nhất ngày 10/01/2020. 

+ Học kỳ II: Chậm nhất ngày 30/5/2020. 

Báo cáo, thống kê kết quả xếp loại về hạnh kiểm và học lực theo mẫu đã được quy 

định như năm học 2018-2019; gửi bằng văn bản và qua đường thư điện tử của phòng 

GDTrH (phonggdtrh.sobinhdinh@moet.edu.vn). Riêng đề KT gửi  trước qua đường thư 

điện tử của phòng GDTrH hoặc chép vào đĩa mềm / đĩa CD, có đầy đủ các thông tin như 

tên trường tổ chức KT, thời gian KT (không cần gửi bản giấy);  

Các phòng GD&ĐT không thống kê kết quả xếp loại và kết quả điểm KT của học 

sinh THCS các trường THPT có cấp THCS. Các trường THPT có cấp THCS phải thực 

hiện báo cáo kết quả KT xếp loại học sinh THCS và các báo cáo khác theo mẫu dành cho 

các Phòng GD&ĐT. 

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở 

(qua phòng GDTrH) để Sở biết và chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để th/h); 

- Giám đốc Sở GD&ĐT (để b/c); 

- Các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;  

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Thị Điển 
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