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- Thực hiện Công văn số 775/SGDĐT-GDTrHTX ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì II năm học 2020-2021; 

- Căn cứ điều chỉnh Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì II năm học 2020-2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021 của trường THPT Nguyễn Trãi; 

- Căn cứ đề xuất của các tổ chuyên môn (Toán, Hóa – Sinh, Lý – CN); 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ của năm học 2020-2021, trường THPT 

Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2020-2021 

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 tổ, nhóm chuyên môn 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 cho lãnh 

đạo nhà trường 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; Bám sát nội dung giảm tải tại Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH về việc 

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. 

5. Việc tổ chức coi và chấm bài kiểm tra, đánh giá học kì II phải đảm bảo nghiêm túc, 

khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy chế. 

6. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh học kì II và cả năm học theo 

các văn bản quy định hiện hành. Học sinh phải có đầy đủ các cột điểm kiểm tra thường 

xuyên, định kỳ theo Thông báo số 210/TB-THPT.NTr ngày 2/11/2020 về Quy định số cột 

điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ năm học 2020-2021 . 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề cương ôn tập, ma trận đề kiểm tra. 

Các tổ/nhóm chuyên môn thống nhất đề cương ôn tập và ma trận đề kiểm tra cuối 

học kì. Đảm bảo kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, 

gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và 

vận dụng cao; mức độ đề kiểm tra do các GVBM cùng một khối lớp biên soạn phải tương 

đồng nhau. 

2. Hình thức đề kiểm tra: 

+ Môn Ngữ văn: đề ra theo hình thức tự luận. 

+ Các môn còn lại: Tự luận kết hợp với trắc nghiệm với tỉ lệ % như sau: 

Khối lớp 
Tỉ lệ % 

Ghi chú 

Tự luận Trắc nghiệm 

Khối 10 70% 30%  

Khối 11 60% 40%  

Khối 12 20% 80%  

 

Môn Tiếng Anh khối 10 và 11:  35% tự luận (trong đó có 10% phần kiểm tra 

nghe) và 65% trắc nghiệm (trong đó có 10% phần kiểm tra nghe). 

Môn Thể dục: Tổ chuyên môn thống nhất lựa chọn hình thức đề kiểm tra cho phù 

hợp với đặc thù bộ môn. 

3. Thời gian làm bài: 

- Môn Toán, Văn: 90 phút 



- Các môn còn lại: 45 phút. 

4. Nội dung đề kiểm tra, hướng dẫn chấm: 

- Đề kiểm tra phải kiểm tra, đánh giá được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến 

thức và phân loại được trình độ của học sinh. Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, 

chính xác, chặt chẽ và có tính sư phạm; Phù hợp với chương trình (chú ý không kiểm tra 

những đơn vị kiến thức đã giảm tải), vừa mang tính bao quát vừa thể hiện tư duy chiều sâu 

kiến thức. Đề kiểm tra học kỳ II do các tổ/nhóm chuyên môn của trường biên soạn. 

- Các tổ trưởng, phó tổ trưởng chuyên môn hoặc trưởng nhóm biên soạn đề chịu 

trách nhiệm kiểm duyệt đề kiểm tra, hướng dẫn chấm do các GVBM biên soạn. 

5. Thời gian kiểm tra, đánh giá học kỳ : 

Thời gian Khối 10, 11 Khối 12 Ghi chú 

3/5/2021 

đến 

8/5/2021 

Tin  học,  Thể  dục,  Công 

nghệ, Nghề phổ thông 11, 

Sử, Địa, GDCD. 

Tin học, Thể dục, Công 

nghệ, Lý, Hóa, Sinh. 

GVBM tự kiểm  

tra theo đơn vị lớp. 

11/5/2021 

đến 15/5/2021 

Toán,  Ngữ  văn,  Tiếng 

Anh, Lý, Hóa, Sinh 

Toán,  Ngữ  văn,  Tiếng  

Anh, Sử, Địa, GDCD 

Tổ chức KT tập 

trung theo lịch 

 

III. VỀ BÁO CÁO VÀ NHẬP ĐIỂM: 

1. Về việc nộp ma trận đề, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm: 

a. Đối với các môn GV tự kiểm tra theo đơn vị lớp: 

Dựa trên ma trận đề đã thống nhất GVBM xây dựng đề KT cho các lớp mình phụ 

trách (có thể biên soạn nhiều 1 hoặc nhiều bộ đề) nhưng phải đảm bảo chế độ bảo mật 

trong quá trình tổ chức kiểm tra. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp các lớp KT sau 

biết nội dung đề do HS chia sẻ cho nhau. Đề KT và hướng dẫn chấm sau khi biên soạn 

GV gửi cho TTCM hoặc phó TTCM để kiểm duyệt trước khi in sao, tổ chức KT. 

 - Thời hạn GV nộp đề cho TTCM, phó TTCM để kiểm duyệt: trước 17 giờ ngày 

26/4/2021. 

- Thời hạn TTCM, phó TTCM kiểm duyệt đề: trước 17 giờ ngày 27/4/2021. 



- Thời hạn TTCM, phó TTCM gửi đề, hướng dẫn chấm vào email 

dekiemtra2015nt@gmail.com  để trường tổng hợp: trước 17 giờ ngày 28/4/2021. 

b. Đối với các môn KT tập trung theo lịch: 

Dựa trên ma trận đề đã thống nhất GV được tổ phân công tiến hành xây dựng đề KT 

và hướng dẫn chấm. Đề KT và hướng dẫn chấm sau khi biên soạn GV gửi cho TTCM 

(hoặc phó TTCM, trưởng nhóm biên soạn đề) để kiểm duyệt trước khi nộp cho nhà 

trường. 

- Thời hạn GV nộp đề cho TTCM, phó TTCM  để kiểm duyệt: trước 17 giờ ngày 

26/4/2021. 

- Thời hạn TTCM, phó TTCM kiểm duyệt đề: trước 17 giờ ngày 27/4/2021. 

- Thời hạn TTCM, phó TTCM gửi đề, hướng dẫn chấm vào email 

dekiemtra2015nt@gmail.com để trường tổng hợp, tổ chức in sao: trước 17 giờ ngày 

28/4/2021. 

2. Về báo cáo kết quả KT 

Sau khi tổ chức KT, các tổ, nhóm chuyên môn tiến hành tổ chức cho nhận xét, đánh 

giá đề kiểm tra (về nội dung, mức độ, ...); phân tích và nhận xét kết quả của học sinh (có 

biên bản). Biên bản nhận xét, đánh giá đề kiểm tra gửi cho lãnh đạo nhà trường để tổng hợp 

và gửi về Sở GD trước ngày 22/5/2021. 

 3. Về việc nhập điểm lên hệ thống vnedu: 

 GVBM hoàn thành việc nhập đầy đủ các cột điểm theo quy định trước 17 giờ ngày 

20/5/2021. 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT (để b/c);  
- Các Phó HT (để biết, c/đạo); 
- TTCM, GV (để t/hiện); 
- Website trường; 
- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Hữu Lý 
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