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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:               /SGDĐT-GDTrH 

V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh 

giá cuối kỳ năm học 2020-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày     tháng         năm 2020 

Kính gửi:  

- Các phòng giáo dục và đào taọ; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX. 

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 

2803/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2020 và Công văn số 3199/SGDĐT-GDTrH ngày 

12/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021,  

Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ năm học 

2020-2021 như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Việc kiểm tra, đánh giá cuối học kì nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của 

giáo viên và học sinh; qua đó giáo viên và học sinh kịp thời điều chỉnh phương pháp 

dạy và học để đáp ứng yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng lớp học theo 

quy định. 

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kì đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định ở 

tất cả các khâu ra đề, coi, chấm kiểm tra, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất và sự 

tiến bộ của học sinh.  

c) Việc biên soạn đề kiểm tra, đánh giá thực hiện theo Công văn số 

8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, Công văn số 2803/SGDĐT-

GDTrH ngày 16/9/2020 và Công văn số 3199/SGDĐT-GDTrH ngày 12/10/2020 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo.  

d) Thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT theo đúng Thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được sửa đổi, bổ 

sung theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ trưởng 

Bộ GD&ĐT (riêng các trường THCS triển khai mô hình trường học mới thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại mục 2, phần IV của Công văn số 4669/BGDĐT-

GDTrH ngày 10/9/2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá học sinh THCS 

theo mô hình trường học mới và Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 

của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện một số quy định về đánh giá học sinh THCS mô 

hình trường học mới từ năm học 2016-2017). 

e) Thực hiện đánh giá, xếp loại học viên tại các cơ sở GDTX  theo đúng Quyết 

định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 07/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được sửa 

đổi, bổ sung theo Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT và Công văn số 3566/BGDĐT-GDTX ngày 24/9/2020 của Bộ 
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GD&ĐT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên 

theo chương trình GDTX cấp THCS, THPT. 

2. Nội dung, hình thức, thời gian làm bài 

a) Nội dung bài kiểm tra, đánh giá. 

- Kiểm tra, đánh giá những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực 

hành của học sinh trong phạm vi môn học, bám sát và vận dụng linh hoạt chuẩn kiến 

thức, kĩ năng của chương trình và phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh.  

- Đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu 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. 

- Bài kiểm tra, đánh giá phải phân loại được trình độ, năng lực của học sinh, 

phù hợp tâm sinh lý học sinh và thời gian quy định đối với từng môn học. 

- Bài kiểm tra, đánh giá gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) ở 4 

mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao; tỉ lệ các câu hỏi và bài 

tập theo các mức độ trên phải phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu 

hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao.  

b) Hình thức ra đề 

- Kết hợp tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm 

tra thực hành, nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; đối với các 

các vấn đề mang tính xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với 

thời sự, quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn 

đề kinh tế, chính trị, xã hội.  

- Bài kiểm tra, đánh giá theo hình thức tự luận đối với môn Ngữ văn. 

- Đối với các môn: Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, 

Giáo dục công dân bài kiểm tra, đánh giá theo hình thức kết hợp tự luận với trắc 

nghiệm khách quan. 

- Đối với các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin học, QP&AN 

thực hiện theo đặc trưng và hướng dẫn thực hiện chương trình của từng bộ môn. 

c) Thời gian làm bài 

- Cấp THCS: Môn Ngữ văn, Toán: 90 phút; các môn còn lại thời lượng 45 phút. 

Các môn học theo mô hình trường học mới: Ngữ Văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa 

học xã hội, Tin học có thời lượng 90 phút; các môn còn lại có thời lượng 45 phút. 

- Cấp THPT: Môn Ngữ Văn, Toán: 90 phút; các môn còn lại 45 phút. 

3. Tổ chức ra đề, sao in và bố trí lịch kiểm tra 

a) Đối với cấp THCS 

- Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra, đánh giá cuối kì và hướng dẫn chấm cho 03 môn 

khối lớp 9 gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Cấu trúc đề kiểm tra 3 môn Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh thực hiện theo Công văn số 3839/SGDĐT-GDTrH ngày 02/12/2020 của Sở 

GD&ĐT về việc thông báo cấu trúc đề kiểm tra cuối kỳ I, kỳ II  cấp THCS năm học 

2020-2021. 
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- Các phòng GD&ĐT ra đề, hướng dẫn chấm các môn/khối còn lại hoặc chỉ 

đạo, hướng dẫn các trường THCS, các trường liên cấp có cấp THCS tổ chức ôn tập và 

kiểm tra cuối học kì, đảm bảo các khâu ra đề, coi, chấm bài kiểm tra nghiêm túc, 

khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. 

b) Đối với cấp THPT 

- Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra, đánh giá cuối kì và hướng dẫn chấm cho 9 môn 

khối lớp 12 gồm Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch 

sử, Giáo dục công dân và 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh khối 10, 11. Cấu trúc bài 

kiểm tra, đánh giá thực hiện theo Công văn số 3830/SGDĐT-GDTrH ngày 01/12/2020 

của Sở GD&ĐT về việc thông báo cấu trúc đề kiểm tra cuối kỳ I, kỳ II  cấp THPT năm 

học 2020-2021. 

- Thủ trưởng các đơn vị tổ chức ra đề kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn chấm 

chung cho toàn trường theo các khối, lớp cho các môn học còn lại và bố trí lịch kiểm 

tra thống nhất trong toàn trường; chỉ đạo công tác ôn tập và tổ chức các khâu ra đề, 

coi, chấm kiểm tra đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, trung thực, công bằng, 

đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. 

c) Đối với hệ GDTX 

Sở GD&ĐT giao cho Giám đốc các Trung tâm tổ chức ra đề kiểm tra, đánh giá 

cuối kỳ, hướng dẫn chấm chung theo các khối, lớp cho các môn học và bố trí lịch kiểm 

tra thống nhất trong toàn đơn vị; chỉ đạo công tác ôn tập và tổ chức các khâu ra đề, coi, 

chấm kiểm tra đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, trung thực, công bằng, đánh 

giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học viên. 

4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá 

a) Các trường THPT sắp xếp danh sách học sinh theo vần A, B, C và chia 

phòng để tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kì đối với học sinh lớp 12; khuyến khích 

các đơn vị có đủ điều kiện về phòng lớp học tổ chức chia phòng để kiểm tra, đánh giá 

cuối học kỳ đối với các khối lớp 10 và lớp 11. 

b) Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường trực thuộc sắp xếp danh sách học 

sinh theo vần A, B, C và chia phòng để tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kì đối với 

học sinh lớp 9; khuyến khích các trường có đủ điều kiện về phòng lớp học sắp xếp 

danh sách học sinh theo vần A, B, C và chia phòng để tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối 

học kỳ đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 8. 

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, tuyệt đối không để học sinh sử dụng 

tài liệu hoặc trao đổi bàn bạc, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận. 

Lưu ý: Tất cả các khâu về tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ đều có kế hoạch, 

quyết định và được lập biên bản (ra đề, giao đề, in sao đề, coi kiểm tra, làm phách, 

chấm bài…). Sở GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất một số đơn vị. 

5. Thời điểm tổ chức kiểm tra, đánh giá 

a) Đối với cấp THCS: Học kỳ I từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020; Học 

kỳ II từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021 (khối 9) và từ 10/5/2021 đến ngày 

13/5/2021 (đối với các khối còn lại). Đối với 03 môn khối 9 do Sở ra đề thời gian tổ 

chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ như sau: 
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Stt Môn 
Ngày kiểm tra, đánh giá 

Thời gian làm bài 
Học kỳ I Học kỳ II 

1 Ngữ văn 9 28/12/2020 26/4/2021 Từ 7h30 – 9h00 

2 Tiếng Anh 9 (hệ 7, 10 năm) 29/12/2020 27/4/2021 Từ 7h30 – 8h15 

3 Toán 9 30/12/2020 28/4/2021 Từ 7h30 – 9h00 

b) Đối với cấp THPT: Học kỳ I từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020; Học 

kỳ II từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021 (khối 12),  từ ngày 10/5/2021 đến ngày 

13/5/2021 (khối 11, 10). 

* Đối với 09 môn khối 12 do Sở ra đề, thời gian tổ chức kiểm tra học kỳ như 

sau: 

Stt Môn 
Ngày kiểm tra, đánh giá 

Thời gian làm bài 
Học kỳ I Học kỳ II 

1 Ngữ văn  12 28/12/2020 26/4/2021 Từ 7h30 – 9h00 

2 Vật lí  12 28/12/2020 26/4/2021 Từ 9h30 – 10h15 

3 Lịch sử  12 29/12/2020 27/4/2021 Từ 7h30 – 8h15 

4 Địa lý 12 29/12/2020 27/4/2021 Từ 8h45 – 9h30 

5 GDCD 12 29/12/2020 27/4/2021 Từ 10h00 – 10h45 

6 Toán  12 30/12/2020 28/4/2021 Từ 7h30 – 9h00 

7 Sinh học 12 30/12/2020 28/4/2021 Từ 9h30 – 10h15 

8 Tiếng Anh  12 (hệ 7, 10 năm) 31/12/2020 29/4/2021 Từ 7h30 – 8h15 

9 Hóa học  12 31/12/2020 29/4/2021 Từ 8h45 – 9h30 

* Đối với 03 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh khối 10,11 do Sở ra đề, thời gian tổ 

chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ như sau: 

Stt Môn 
Ngày kiểm tra, đánh giá 

Thời gian làm bài 
Học kỳ I Học kỳ II 

1 Ngữ văn  11 28/12/2020 10/5/2021 Từ 13h30 – 15h00 

2 Tiếng Anh 11 (hệ 7, 10 năm)  28/12/2020 10/5/2021 Từ 15h30 – 16h15 

3 Ngữ văn  10 29/12/2020 11/5/2021 Từ 13h30 – 15h00 
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4 Tiếng Anh 10 (hệ 7, 10 năm)  29/12/2020 11/5/2021 Từ 15h30 – 16h15 

5 Toán  11 30/12/2020 12/5/2021 Từ 13h30 – 15h00 

6 Toán  10 31/12/2020 13/5/2021 Từ 13h30 – 15h00 

(Thời gian nói trên là thời gian từ lúc tính giờ làm bài đến lúc hết giờ làm bài) 

c) Đối với kiểm tra cuối học kỳ khối 6, 7, 8 môn Tiếng Anh hệ 10 năm. Lịch kiểm 

tra cụ thể như sau: 

Stt Môn 
Ngày kiểm tra, đánh giá 

Thời gian làm bài 
Học kỳ I Học kỳ II 

1 Tiếng Anh 8 29/12/2020 10/5/2021 Từ 7h30 – 8h15 

2 Tiếng Anh 6, 7 30/12/2020 11/5/2021 Từ 13h30 – 14h15 

Lưu ý: Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ môn Tiếng Anh hệ 7, 10 năm có phần kiểm 

tra kĩ năng NGHE từ 5 đến 8 phút, Sở yêu cầu các trường chuẩn bị tốt phương tiện nghe 

(máy cassette hoặc labtop có gắn thêm loa ngoài) để phục vụ phần kiểm tra kĩ năng 

NGHE. Đối với môn Tiếng Anh của khối lớp 12 hệ 7 năm không có phần NGHE.  

d) Đối với hai trường THPT chuyên Quang Trung và chuyên Bình Long: Thực 

hiện kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ như sau: 

- Các môn chuyên của lớp chuyên, giao trường tự tổ chức kiểm tra, đánh giá cho 

phù hợp với chương trình học, năng lực của học sinh. 

- Các môn không chuyên của lớp chuyên, các môn của lớp cận chuyên thực hiện 

kiểm tra, đánh giá cuối kỳ theo đề chung của Sở.  

6. Tổ chức thực hiện 

a) Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn chấm đối với các môn 

kiểm tra, đánh giá theo đề chung và bàn giao đề các đơn vị (Học kỳ I: từ ngày 22-

23/12/2020; Học kỳ II: từ ngày 20-21/4/2021). Đối với Hướng dẫn chấm, Sở sẽ gửi 

qua địa chỉ email các đơn vị sau khi hết giờ làm bài của mỗi môn kiểm tra, đánh giá 

theo quy định. 

b) Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra, đánh giá hoặc chỉ đạo các trường trực thuộc 

ra đề khối 6, 7, 8, 9 (trừ đề các môn mà Sở GD&ĐT đã ra), hướng dẫn chấm và chỉ 

đạo các trường THCS, TH&THCS coi, chấm bài trên địa bàn quản lý. Việc tổ chức ra 

đề kiểm tra, đánh giá in sao, đóng gói (cả đề của Sở GD&ĐT chuyển về) phải rõ ràng, 

đủ số lượng (cả dự phòng, chấm, lưu), việc giao nhận phải đúng quy trình và đảm bảo 

tuyệt đối an toàn, bí mật. Các phòng GD&ĐT in sao hướng dẫn chấm của Sở cho các 

đơn vị trực thuộc theo quy định.  

c) Trường THPT, THCS&THPT chịu trách nhiệm tổ chức ra đề kiểm tra, đánh 

giá và hướng dẫn chấm cho các môn còn lại; in sao đề kiểm tra, đánh giá (đề của Sở 

GD&ĐT chuyển về) theo đúng quy trình và đảm bảo tuyệt đối an toàn, bí mật, rõ ràng, 

đủ số lượng (cả dự phòng, chấm, lưu).  
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d) Tổ chức sơ kết, tổng kết năm học 

- Khối THCS do Trưởng phòng GD&ĐT quy định, nhưng phải phù hợp với 

khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. 

- Khối THPT căn cứ vào thực tế của từng trường Hiệu trưởng quyết định ngày 

sơ kết học kỳ I và ngày tổng kết năm học phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm 

học 2020-2021. 

e) Kinh phí thực hiện 

- Thực hiện theo Công văn số 1575/SGDĐT-KHTC ngày 26/4/2017 của Sở 

GD&ĐT về việc hướng dẫn nguồn kinh phí ra đề kiểm tra học kỳ, thi học sinh giỏi 

Olympic 19/5. 

- Các Phòng GD&ĐT và trường THPT, THCS&THPT tùy vào thực tế của đơn 

vị để đưa ra kế hoạch thu, chi cho hợp lý, tránh việc lạm thu, bảo đảm đúng nguyên tắc 

tài chính hiện hành. 

d) Thời gian nộp báo cáo 

Phòng GD&ĐT và Trường THPT, THCS&THPT nộp các báo cáo (mẫu báo 

cáo gửi đến email các đơn vị) và các đề kiểm tra, đánh giá chung cùng hướng dẫn 

chấm của đơn vị (đề và hướng dẫn chấm do Phòng và Trường ra) về Phòng GDTrH - 

Sở GD&ĐT qua địa chỉ email: trunghoc@binhphuoc.edu.vn) trước ngày 16/01/2021 

(Học kỳ I) và trước ngày 31/5/2021 (Học kỳ II). 

Trên đây là hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối 

kì năm học 2020-2021, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở GD&ĐT (qua 

Phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
- Như trên;        

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH. 
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