
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         

V/v Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm 

tra, đánh giá cuối học kì I, năm học 

2021-2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông; 

- Giám đốc các Trung tâm giáo dục thường xuyên. 

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2021-2022, Công văn số 

1972/SGDĐT-GDTrHTX ngày 19/8/2021 về việc thực hiện công tác chuyên môn 

đầu năm học 2021-2022; 

Nay Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc kiểm tra cuối 

học kì I năm học 2021-2022 cụ thể như sau: 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Kiểm tra, đánh giá cuối kì nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động 

giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành, từ đó đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất 

lượng giảng dạy và học tập trong các nhà trường. 

2. Kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức theo chuẩn kiến 

thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Nội 

dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, phân loại được trình độ, 

năng lực của học sinh và có tính sư phạm; Phù hợp với chương trình, thời gian quy định 

của môn học. 

3. Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối kì, 

tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá  theo đúng lịch và báo cáo kết quả về Sở theo thời 

gian quy định.  

4. Đề kiểm tra theo Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành; xây dựng đề cương ôn tập và ma trận ra đề kiểm tra chung 

toàn trường, trong đó lưu ý các kiến thức đã được tinh giảm theo Công văn 4040 

không được đưa vào ma trận và đề kiểm tra. 

5. Việc tổ chức coi và chấm bài kiểm tra, đánh giá cuối học kì I phải đảm bảo 

nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy chế. 
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II. Hình thức tổ chức kiểm tra cuối kì I năm học 2021-2022: Tổ chức kiểm 

tra trực tuyến. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với cấp học THCS 

- Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022, 

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 về việc  ban hành Thông 

tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; 

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 về quy định quản lý và tổ chức dạy 

học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; các phòng 

GDĐT lập kế hoạch hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối học kì I cho học sinh trên 

địa bàn; 

- Thời gian tổ chức kiểm tra từ ngày 27/12/2021 cho đến hết ngày 08/01/2022; 

2. Đối với cấp học THPT và GDTX 

a) Đề kiểm tra 

- Thủ trưởng của các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức ra đề kiểm tra, đánh giá 

cuối học kỳ I theo đúng với kế hoạch của nhà trường. 

b) Thời gian kiểm tra 

- Tùy theo tình hình của đơn vị mình, Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch 

tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kì I từ thời gian từ 27/12/2021 cho đến hết ngày 

08/01/2022;  

- Đối với các bộ môn kiểm tra theo hình thức nhận xét, đánh giá các đơn vị chủ 

động sắp xếp thời gian kiểm tra cho phù hợp. 

c) Hình thức đề kiểm tra 

- Đề kiểm tra có sự phân hoá kiến thức theo định hướng chung theo tỷ lệ 45% 

nhận biết, 35% thông hiểu, 15% vận dụng và 5% vận dụng cao; trong đó lưu ý câu 

hỏi kiểm tra được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học 

sinh; 

- Cấu trúc ra đề theo hình thức trắc nghiệm (trừ môn ngữ văn), trong đó xây 

dựng hình thức trắc nghiệm đảm bảo sự đa dạng trong các câu hỏi trắc nghiệm; Đối 

với các bộ môn có đề xuất thay đổi hình thức kiểm tra, đánh giá phải được sự thống 

nhất chung trong biên bản họp tổ của giáo viên trong tổ bộ môn. 

d) Thủ trưởng các đơn vị thành lập các Ban ra đề, biên soạn đề trên hệ thống 

kiểm tra trực tuyến, coi kiểm tra và chấm kiểm tra,… để đảm bảo tính bảo mật của 

đề kiểm tra, nghiêm túc và công bằng trong coi và chấm bài kiểm tra. 
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- Họp rút kinh nghiệm từ các sai sót phát sinh trong quá trình tổ chức kiểm tra 

trực tuyến trong lần kiểm tra giữa học kì I, phân tích các nguyên nhân nhằm hạn chế 

sự sai sót trong đợt kiểm tra cuối kì I năm học 2021-2022. 

- Tổ chức kiểm tra thử cho giáo viên và học sinh trước khi tổ chức kiểm tra 

chính thức nhằm hạn chế các sai sót. 

3. Công tác tổ chức kiểm tra trực tuyến 

Quá trình tổ chức kiểm tra trực tuyến được thực hiện theo theo hướng dẫn tại 

Điều 6 của Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 về quy định quản lý và 

tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

trong đó giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết 

định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định của Bộ GDĐT, 

bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực. 

IV. Về báo cáo 

 Sau khi kiểm tra: Các đơn vị tiến hành tổ chức cho nhận xét, đánh giá đề kiểm 

tra theo từng câu (về nội dung, mức độ, ...); phân tích và nhận xét kết quả của học 

sinh (có biên bản). 

- Các đơn vị báo cáo về Sở GDĐT (qua phòng GDTrHTX qua địa chỉ mail 

trunghocbrvt@gmail.com) trước ngày 20/01/2022. Hồ sơ chuyển sang file DPF có 

đóng dấu giáp lai của đơn vị, bao gồm: 

+ Các Quyết định thành lập Ban ra đề, ban in sao đề, ban coi kiểm tra và chấm 

bài kiểm tra. 

+ Bản tổng hợp nhận xét đánh giá đề và kết quả kiểm tra theo từng môn của 

nhà trường. 

+ Ma trận một đề; các đề kiểm tra và hướng dẫn chấm các môn do các đơn vị. 

+ Các biên bản nhận xét, đánh giá đề kiểm tra theo từng câu (về nội dung, mức 

độ, ...); phân tích và nhận xét kết quả của học sinh của các tổ chuyên môn. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Giám đốc Sở GDĐT (để b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH TX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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