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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học
2021-2022 cấp THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.
Căn cứ Công văn số 2417/SGDĐT-GDTrH ngày 11/11/2021 về việc tổ
chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2021-2022 cấp THCS, Phòng GDĐT Núi
Thành hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2021-2022 cấp
THCS như sau:
1. Thời gian tổ chức kiểm tra
Từ ngày 20/12/2021 đến 31/12/2021
2. Hình thức, thời gian kiểm tra
2.1. Đối với lớp 6:
a) Hình thức đề kiểm tra:
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I theo đúng hướng dẫn của Thông tư
số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ GDĐT quy định về
đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
- Môn Tiếng Anh kiểm tra và đánh giá theo hướng dẫn trong Công văn số
1752/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 về việc Hướng dẫn dạy học Ngoại ngữ
giáo dục trung học năm học 2021-2022. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang
diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, việc kiểm tra chỉ tập trung các kỹ năng
nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ; không kiểm tra kỹ năng nói trong kiểm
tra cuối kỳ 1.
- Môn Ngữ văn, kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm tự luận (tự luận); các
môn còn lại (trừ các môn đánh giá bằng nhận xét) theo hình thức trắc nghiệm
khách quan (trắc nghiệm) kết hợp với tự luận; nội dung kiểm tra đối với môn
Toán gồm cả hai phân môn Đại số và Hình học. Nội dung kiểm tra môn Lịch sửĐịa lí gồm phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí, môn KHTN được xây dựng
gồm nội dung của các chủ đề đã thực hiện theo kế hoạch dạy học (cụ thể theo
Công văn 1707/SGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2021 của Sở GDĐT).
b) Thời gian làm bài kiểm tra:
Môn Toán, Lịch sử-Địa lí, Tiếng Anh: 60 phút; môn KHTN, môn Ngữ văn:
90 phút; các môn còn lại: 45 phút.
2.1. Đối với lớp 7, 8, 9:
a) Hình thức đề kiểm tra:
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I theo đúng hướng dẫn của Thông tư
số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ GDĐT về ban hành
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quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ
thông; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ
GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh
trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
- Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận;
- Môn Tiếng Anh kiểm tra và đánh giá theo hướng dẫn trong công văn số
1752/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 về việc Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ
giáo dục trung học năm học 2021-2022 (việc kiểm tra chỉ tập trung các kỹ năng
nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ; không kiểm tra kỹ năng nói trong kiểm
tra cuối kỳ 1).
- Các môn còn lại (trừ các môn đánh giá bằng nhận xét) theo hình thức trắc
nghiệm kết hợp với tự luận (đối với môn Toán, nội dung kiểm tra gồm cả hai
phân môn Đại số và Hình học).
b) Thời gian làm bài kiểm tra:
Môn Toán: 60 phút; môn Ngữ văn: 90 phút; các môn còn lại: 45 phút.
3. Cấu trúc đề kiểm tra
- Xây dựng đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực học sinh ở cả 4 mức
độ: Nhận biết: 40%, Thông hiểu: 30%, Vận dụng: 20% và Vận dụng cao: 10%.
- Đối với các môn kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận:
trắc nghiệm (50%) và tự luận (50%).
4. Nội dung kiểm tra
- Nội dung kiểm tra thực hiện theo Công văn số 1990/SGDĐT-GDTrH
ngày 17/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình
GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 (Triển
khai hướng dẫn Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT).
- Nội dung kiểm tra theo kế hoạch dạy học từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 14
thực học (Không kiểm tra, đánh giá định kì đối với những nội dung hướng dẫn
học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu
cầu học sinh thực hành, thí nghiệm).
* Nội dung giới hạn kiểm tra các đề của Sở GDĐT, Phòng GDĐT theo file
đính kèm.
5. Ra đề kiểm tra
5.1. Sở GDĐT tổ chức ra đề chung toàn tỉnh các môn sau:
- 9 môn học của khối lớp 9 gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (chương trình
7 năm), Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD;
- 3 môn của khối lớp 6, 7, 8 gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (riêng đối với
lớp 7, 8 chỉ ra đề chương trình 7 năm).
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5.2. Phòng GDĐT huyện tổ chức ra đề các môn học:
- Khối lớp 7,8 gồm: Vật lý 7,8; Hóa học 8; Sinh học 7,8; Lịch sử 7,8; Địa
lý 7,8.
- Khối lớp 6 gồm: KHTN; Lịch sử và Địa lí
* Các môn còn lại giao trường ra đề chung cho từng khối lớp và sắp xếp
thời gian kiểm tra nhưng đảm bảo trước ngày 31/12/2021.
6. Tổ chức triển khai thực hiện
6.1. Trách nhiệm của Phòng GDĐT
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện kiểm tra học kỳ ở các
đơn vị từ khâu coi, chấm kiểm tra (bảo quản đề, mở niêm phong đề, phân công
hội đồng coi; đánh phách bài, lưu đầu phách, phân công giám khảo, hồi phách,
lên điểm, báo cáo tổng hợp kết quả...); kiểm tra, giám sát trực tiếp quá trình thực
hiện hoặc hồ sơ, biên bản lưu trữ; kịp thời hỗ trợ các đơn vị có khó khăn trong
quá trình triển khai thực hiện.
6.2. Trách nhiệm của các đơn vị
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2021-2022 của
đơn vị mình theo nội dung hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT.
- Đối với việc chuẩn bị các điều kiện kiểm tra kỹ năng Nghe môn tiếng
Anh, các đơn vị lưu ý chuẩn bị đủ thiết bị cho từng phòng kiểm tra (máy đọc
được USB hoặc laptop có loa lớn). Sở GDĐT, Phòng GDĐT sẽ gửi file phần đề
kiểm tra Nghe trên USB đến các đơn vị.
- Đối với việc ra đề, sao in đề các môn do trường ra đề: phải thực hiện
nghiêm túc các văn bản hướng dẫn qui định về thời gian, nội dung, cấu trúc và
tuyệt đối bảo mật đề;
- Các trường thực hiện nghiêm túc việc làm phách, cắt phách trước khi
chấm bài kiểm tra (các môn Sở, Phòng ra đề), đảm bảo nguyên tắc chính xác,
công bằng và khách quan.
Phòng GDĐT Núi Thành yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện
công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc cần
báo cáo về Phòng GDĐT để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Sở GDĐT (để b/c);
- Lưu VT, THCS.
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