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UBND HUYỆN TRỰC NINH 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

Số: 127/PGDĐT 
V/v khảo sát chất lượng giữa học kì I 

năm học 2019-2020, cấp THCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2019 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong toàn huyện. 

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020; nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng 

dạy và học tại các trường THCS trong huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2019 - 2020, kế hoạch cụ thể như sau: 

1. Lịch kiểm tra, môn và hình thức kiểm tra 

Ngày  

 

Môn  

Thời 

điểm tính 

giờ 

Thời gian  

làm bài 
Hình thức kiểm tra 

23/10/2019 

Sáng 

Ngữ văn 6 7 giờ 15 90 phút 
Tự luận kết hợp trắc 

nghiệm 

Tiếng Anh 6 9 giờ 15 45 phút 
Tự luận kết hợp trắc 

nghiệm 

Ngữ văn 9 7 giờ 15 120 phút 
Tự luận kết hợp trắc 

nghiệm 

Tổng hợp 9 9 giờ 45 90 phút Trắc nghiệm khách quan 

Chiều 

Toán 7 14 giờ 00 90 phút 
Tự luận kết hợp trắc 

nghiệm 

Địa lý 7 16 giờ 00 45 phút 
Tự luận kết hợp trắc 

nghiệm 

Toán 8 14 giờ 00 90 phút 
Tự luận kết hợp trắc 

nghiệm 

Tiếng Anh 8 16 giờ 00 45 phút 
Tự luận kết hợp trắc 

nghiệm 

24/10/2019 

Sáng 

Ngữ văn 7 7 giờ 15 90 phút 
Tự luận kết hợp trắc 

nghiệm 

Tiếng Anh 7 9 giờ 15 45 phút 
Tự luận kết hợp trắc 

nghiệm 

Ngữ văn 8 7 giờ 15 90 phút 
Tự luận kết hợp trắc 

nghiệm 

Tổng hợp 8 9 giờ 15 60 phút Trắc nghiệm khách quan  

Chiều 

Toán 9 14 giờ 00 120 phút 
Tự luận kết hợp trắc 

nghiệm 

Toán 6 14 giờ 00 90 phút 
Tự luận kết hợp trắc 

nghiệm 

Vật lý 6 16 giờ 00 45 phút 
Tự luận kết hợp trắc 

nghiệm 
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  - Nội dung kiểm tra: Từ tuần 01 đến hết tuần 08 theo khung kế hoạch dạy học 

đã được Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành tại công văn số 1077/SGDĐT-GDTrH 

ngày 30/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

  - Đề kiểm tra vừa phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo 

dục cấp THCS ở các mức độ nhận thức, vừa phải đảm bảo tiếp cận với định hướng 

phát triển năng lực người học với cách thức xây dựng đề thi, đề kiểm tra và đáp án 

theo hướng mở, phân hoá được năng lực nhận thức của học sinh. 

     - Các môn Ngữ văn và Toán học sinh làm bài trên giấy thi thông thường; bài 

kiểm tra tổng hợp lớp 9 học sinh trả lời trên phiếu trả lời trắc nghiệm; bài kiểm tra tổng 

hợp lớp 8 (gồm 6 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và 

các môn khác học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra.  

     2. Tổ chức coi, chấm bài kiểm tra, chấm thẩm định 
+ Tổ chức coi: Phòng GDĐT phân công giám thị coi chéo giữa các trường 

trong huyện, đảm bảo 02 giám thị/phòng kiểm tra (01 giám thị là giáo viên trường sở 

tại, 01 giáo viên trường ngoài); mỗi phòng không quá 24 học sinh. 

+ Tổ chức làm phách: Phòng GDĐT giao cho các trường thành lập hội đồng 

làm phách. Các trường thu bài kiểm tra, triển khai làm phách tại đơn vị mình (Phòng 

GDĐT gửi mã phách riêng của từng trường qua hòm thư điện tử). Bài kiểm tra đã rọc 

phách được gấp thành từng tập, mỗi tập 50 bài + tập lẻ, dồn vào các túi đựng bài đã 

rọc phách kèm theo tờ ghi điểm đã ghi sẵn mã phách thuộc túi đó. Túi đựng bài được 

dán niêm phong và được dán tờ bao ngoài (theo mẫu). Tuyệt đối không để túi có trên 

50 bài, số phách vắng phải được thay thế bằng tờ giấy thi trắng và ghi chú “Số phách 

này vắng”. Lãnh đạo các trường chuyển bài kiểm tra khối 6,7,8,9 đã rọc phách về 

Phòng GDĐT và nhận bài chấm cho trường mình. 

+ Tổ chức chấm bài kiểm tra: Phòng GDĐT giao cho các trường thành lập hội 

đồng chấm, Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên dạy 

của trường chấm bài kiểm tra. Giáo viên chấm bài có trách nhiệm tổng hợp, ghi lại 

nhận xét (ưu điểm, nhược điểm) của tập bài đã chấm vào tờ giấy A4 và nộp về Phòng 

GDĐT cùng với tờ ghi điểm.  

+ Tổ chức nhập điểm: Hiệu trưởng tổ chức phân công cán bộ, giáo viên lên 

điểm theo mã phách bài kiểm tra (được gửi qua hòm thư điện tử nhà trường). File 

điểm gửi về Phòng GDĐT qua hòm thư điện tử tổ THCS ngay sau khi hoàn thành. 

+ Chấm thẩm định bài kiểm tra: Phòng GDĐT sẽ tổ chức chấm thẩm định kết 

quả của một số trường. Yêu cầu giáo viên khi chấm ký, ghi rõ họ tên, tên trường nơi 

công tác vào bài kiểm tra của học sinh; Hiệu trưởng các trường THCS, giáo viên trực 

tiếp chấm phải chịu trách nhiệm trước Phòng GDĐT về kết quả chấm bài kiểm tra của 

đơn vị mình. 

 3. Kinh phí  

Các đơn vị thực hiện theo chế độ hiện hành. Mức chi cho việc sao, in đề kiểm 

tra, phiếu trả lời trắc nghiệm cụ thể như sau: 

    + Đề kiểm tra tự luận in trên giấy A4 một mặt: 900 đồng/đề. 

 + Đề kiểm tra tự luận in trên giấy A4 hai mặt: 1.100 đồng/đề. 

      + Đề kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận in trên giấy A3: 1.600 đồng /đề. 
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 + Phiếu trả lời trắc nghiệm: 900 đồng/phiếu 

+ Đĩa CD phần nghe Tiếng Anh theo Chương trình hệ 10 năm: 10.000 đồng/đĩa 

           4. Tổ chức thực hiện 

- Ngày 07/10/2019: Các trường gửi danh sách học sinh dự kiểm tra theo đúng 

thứ tự số báo danh, danh sách giáo viên dạy theo lớp; đăng ký số lượng đề kiểm tra; 

giấy kiểm tra (theo mẫu của Phòng GDĐT); số lượng phòng kiểm tra qua hòm thư 

điện tử tổ THCS. 

- Ngày 21/10/2019: Các trường nhận phương án coi chéo, của Phòng GDĐT; 

các trường được phân công coi chéo kiểm tra gửi danh sách giáo viên coi kiểm tra cho 

trường sở tại. 

 - Ngày 22/10/2019: 7h30 các trường nộp tiền sao in đề kiểm tra, Phòng GDĐT 

giao nhận đề kiểm tra, giấy kiểm tra tại các điểm trường trong một miền, riêng miền 1 

nhận đề tại Phòng GDĐT.  

 - Ngày 23-24/10/2019: Tổ chức kiểm tra theo lịch; sau mỗi buổi kiểm tra Hiệu 

trưởng chỉ đạo tổ chức làm phách, dồn túi theo đúng hướng dẫn và nêm phong túi 

đựng bài kiểm tra.     

- Ngày 25/10/2019:  

Buổi sáng: 7h30, lãnh đạo nhà trường bàn giao bài kiểm tra đã rọc phách và 

nhận bài chấm tại Phòng GDĐT. Các trường cử đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách 

chuyên môn hoặc tổ trưởng KHTN, KHXH, giáo viên cốt cán môn Tiếng Anh thống 

nhất biểu điểm chấm tại Phòng GDĐT. 

Buổi chiều: từ 13h30: Tổ chức chấm chung và lên điểm bài kiểm tra tại các 

trường. 

- Ngày 26/10/2019: Tổ chức chấm chung và lên điểm bài kiểm tra tại các 

trường. (Gửi file điểm về Phòng ngay sau khi hoàn thành nhập điểm). 

- Ngày 28/10/2019: 14h00, các trường cử người chuyển bài kiểm tra (kèm theo 

tờ ghi điểm của các túi) về tổ THCS và nhận bài kiểm tra đã chấm. 

- Ngày 04/11/2019, các trường nộp báo cáo phân tích chất lượng (theo mẫu) 

bằng văn bản về tổ THCS. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiên cứu kỹ các 

nội dung công văn, triển khai thực hiện; tổ chức coi, chấm, bảo quản đề kiểm tra, bài 

kiểm tra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./. 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như kính gửi; 

- Trưởng Phòng GDĐT;                                                 
- Website Phòng GDĐT;                                                                                                                                               
- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Thị Kim Liên 

 


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2019-09-30T14:33:00+0700
	Nam Định
	Bùi Thị Kim Liên<buithikimlien.tnh@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2019-09-30T14:42:10+0700
	Nam Định
	Phòng giáo dục<phonggiaoduc.tnh@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




