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SỞ GD&ĐT BÀ RỊA-VŨNG TÀU              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TT GDTX LONG ĐIỀN - ĐẤT ĐỎ         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

       Số: 166/KH-GDTX                                       Long Điền, ngày  09  tháng  10  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN, ĐỊNH KỲ 

NAM HỌC 2021-2022 

 

 Các căn cứ: 

- Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

- Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá, xếp loại học viên theo học 

Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông; 

- Căn cứ Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp 

loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và 

học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

23 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Căn cứ Thông tư 21/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương 

trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành 

kèm Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 và Thông tư 

26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông 

tư 21). 

- Hướng dẫn 2324/SGD-GDTrHTX ngày 22 tháng 9 năm 2021 về việc Hướng 

dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDTX; 

- Thực hiện Công văn số 1537/SGDĐT-GDTrHTX ngày 12/08/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình GDTX cấp THPT kết 

hợp với học nghề, theo Công văn số 2857/BGDĐT-GDTX ngày 31/7/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy chương trình GDTX cấp THPT 

kết hợp với học nghề; 

Căn cứ kế hoạch dạy học các môn học năm học 2021-2022 trung tâm Long 

Điền – Đất Đỏ xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, học kỳ và năm học cụ thể 

như sau. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kiểm tra đánh giá nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất năng lực của học 

sinh, chất lượng dạy học của giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy 
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học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học 

tập. 

2. Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” trên cơ sở hướng 

dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT của môn 

học để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác. 

3. Tổ chức kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp trên cơ sở 

bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng 

đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng. 

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên 

1.1. Yêu cầu 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học và 

giáo dục, nhằm kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học 

tập, rèn luyện của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong 

Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc 

trực tuyến thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm 

học tập; 

- Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm (cột) kiểm 

tra. (Mỗi điểm (cột) kiểm tra có thể thực hiện nhiều lần đến khi đánh giá đúng năng 

lực học sinh mới lấy điểm) 

1.2. Số điểm kiểm tra 

- Môn học có từ 32 tiết trở xuống/năm học: 02(hai) điểm thường xuyên 

(ĐĐGtx);  

- Môn học có từ 32 tiết đến 64 tiết/năm học: 03(ba) điểm thường xuyên 

(ĐĐGtx);  

- Môn học có từ trên 64 tiết/năm học: 04 (bốn) điểm thường xuyên (ĐĐGtx).  

Bảng thống kê số tiết/năm/môn 

Môn Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Tin 

Khối 10 112 64 64 32 96 48 48 64 

Khối 11 128 64 64 48 112 32 32 64 

Khối 12 128 64 64 48 96 48 48 64 

Số điểm (cột) kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo môn: 

Môn Khối 10 Khối 11 Khối 12 Ghi chú 

HKI HKII HKI HKII HKI HKII 
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Toán 4 4 4 4 4 4 Theo hình thức trực tiếp 

hoặc trực tuyến thông 

qua: hỏi - đáp, viết, 

thuyết trình, thực hành, 

thí nghiệm, sản phẩm 

học tập… 

 

Lý 3 3 3 3 3 3 

Hóa 3 3 3 3 3 3 

Sinh 2 2 3 3 3 3 

Văn 4 4 4 4 4 4 

Sử 3 3 2 2 3 3 

Địa 3 3 2 2 3 3 

Tin 4 4 4 4 4 4 

Ngoại ngữ       

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

2.1. Yêu cầu 

- Kiểm tra, đánh giá định kì được thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục 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; 

- Kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh 

giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính). 

+ Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kì đối với môn Ngữ văn, Toán là 

90 phút, các môn còn lại là 45 phút. 

+ Đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức 

độ cần đạt của 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. 

2.2. Thời gian, hình thức kiểm tra 

2.2.1. Kiểm tra, đánh giá giữa kì I 

Thực hiện trong tuần học thứ 08 từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021, 
Giáo viên căn cứ theo lịch để tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ vào các buổi Sáng, Chiều 

của lớp cho phù hợp. 

Khối kiểm tra Môn kiểm tra Hình thức kiểm tra T. gian l. bài Ghi chú 

10, 11, 12 Ngữ văn Tự luận 90’ Kiểm tra trên lớp 

 

10,11, 12 

 

KHXH 
Sử Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

Địa Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

10, 11, 12 Toán Tự luận, trắc nghiệm 90’ X 

 

10,11, 12 

 

KHTN 

Lý Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

Hóa Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

Sinh Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 
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2.2.2. Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I 

- Thực hiện trong tuần học thứ 16 từ ngày 03/01/2021 đến 09/01/2021.  

Ngày thi Buổi 

thi 

Khối thi Môn thi Hình thức thi T. 

gian 

l. bài 

 

 Sáng 12, 11, 10 Ngữ văn T luận 90’  

 Sáng 12, 11, 10 KHXH Sử TL-TN 45’  

 Địa TL-TN 45’  

 Sáng  Toán TL-TN 90’  

 Sáng  KHTN Lý TL-TN 45’  

 Hóa TL-TN 45’  

 Sinh TL-TN 45’  

Các môn: Tin học, Nghề phổ thông căn cứ theo lịch để tổ chức kiểm tra đánh giá 

định kỳ vào các buổi sáng, chiếu của lớp cho phù hợp 

2.2.3. Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ II 

Thực hiện trong tuần học thứ 24 từ ngày …/../2022 đến ngày ../…/2022, Giáo 

viên căn cứ theo lịch để tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ vào các buổi Sáng, Chiều của 

lớp cho phù hợp. 

Khối kiểm tra Môn kiểm tra Hình thức kiểm tra T. gian l. bài Ghi chú 

10, 11, 12 Ngữ văn Tự luận 90’  

 

10,11, 12 

 

KHXH 
Sử Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Địa Tự luận, trắc nghiệm 45’  

10, 11, 12 Toán Tự luận, trắc nghiệm 90’  

 

10,11, 12 

 

KHTN 

Lý Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Hóa Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Sinh Tự luận, trắc nghiệm 45’  

 

2.2.4. Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II 

- Thực hiện trong tuần học thứ 32. 

Ngày thi Buổi 

thi 

Khối thi Môn thi Hình thức thi T. 

gian 

l. bài 

 

 Sáng 12, 11, 10 Ngữ văn T luận 90’  

 Sáng 12, 11, 10 KHXH Sử TL-TN 45’  

 Địa TL-TN 45’  
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 Sáng  Toán TL-TN 90’  

 Sáng  KHTN Lý TL-TN 45’  

 Hóa TL-TN 45’  

 Sinh TL-TN 45’  

Các môn: Tin học, Công nghệ, Nghề phổ thông căn cứ theo lịch để tổ chức kiểm 

tra đánh giá định kỳ vào các buổi Sáng, Chiếu của lớp cho phù hợp. 

Lưu ý: Lịch kiểm tra có thể thay đổi tùy thộc vào tình hình triển khai năm học và 

hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo 

3. Các quy định thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá 

3.1. Đối với học sinh 

- Tích cực ôn tập để đạt kết quả tốt nhất, hoàn thành các phần việc mà giáo viên bộ 

môn giao. 

- Đến phòng thi đúng thời gian quy định 

- Chấp hành nghiêm túc quy định, sự hướng dẫn của cán bộ coi thi. 

- Chỉ mang vào phòng thi những vật dụng quy định: Giấy nháp, máy tính cầm tay, 

bút mực, bút chì 4b-6b (môn thi trắc nghiệm). Phiếu trả lời trắc nghiệm phần số báo 

danh, mã đề thi ghi cẩn thận bằng bút mực, tô bằng bút chì không được sữa (nếu sữa bài 

làm không được tính) 

- Trường hợp nghỉ thi do ốm đau, tai nạn... phải làm đơn và nộp cho bộ phận khảo 

thí để nhà trường tổ chức thi bổ sung. Theo dõi lịch thi bù để tham gia kì thi bù. Các 

trường hợp khác xem như bỏ thi giáo viên bộ môn sẽ cho điểm 0 (không) theo quy định. 

- Những trường hợp vi phạm quy chế thi. Tùy mức độ xử lí kỷ luật từ cảnh cáo, 

hủy kết quả bài thi và hạ hạnh kiểm. 

3.2. Đối với giáo viên bộ môn 

- Chịu trách nhiệm tiến độ chương trình, chất lượng bộ môn của lớp giảng dạy. 

Thực hiện giảng dạy đúng tiến độ kế hoạch dạy học của bộ môn. Trường hợp chậm 

chương trình phải có kế hoạch dạy bù kịp thời. Tăng cường ôn tập cho học sinh để đảm 

bảo chất lượng 

- Đa dạng hình thức kiểm tra thường xuyên (hỏi đáp, giao bài, thực hành, kiểm tra 

qua mạng...). Số lần kiểm tra có thể nhiều hơn số cột điểm để đánh giá học sinh đúng 

năng lực học sinh và đảm bảo đủ số điểm (cột) kiểm tra. Điểm là số nguyên. 

3.3. Đối với giáo viên coi thi 

- Theo dõi lịch phân công điều động coi thi trên zalo, email nội bộ hoặc trên bảng 

tin và đến đúng giờ để nhận nhiệm vụ. 

- Thực hiện coi thi đúng quy chế, ký tên đầy đủ vào phiếu trả lời trắc nghiệm (bài 

thi tự luận) và giấy nháp của học sinh. 

- Thu bài thi của học sinh khi hết giờ làm bài, kiểm đếm, rà soát các sai sót của 

học sinh đầy đủ trước khi bàn giao bài cho người được phân công nhận bài thi. 
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- Lập biên bản các trường hợp vi phạm quy chế thi. 

3.4. Đối với giám sát thi 

- Thực hiện bao quát các phòng thi được phân công, nhắc nhở cán bộ coi thi, học 

sinh thực hiện đúng quy chế thi. 

- Lập biên bản cán bộ coi thi, học sinh vi phạm quy chế thi. 

3.5. Đối với tổ chuyên môn 

- Phân thời gian hoàn thành các cột kiểm tra thường xuyên cụ thể, phân số điểm 

(cột) kiểm tra đối với môn ghép (Đại số - Hình học) 

- Xây dựng ma trận đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ và phổ biến đến tất cả giáo viên 

đảm bảo số câu theo quy định: 

Môn T. gian làm bài Khối Kiểm tra tự luận  Kiểm tra trắc nghiệm 

 

Toán 

 

90 phút 

10 70% 30% 25 câu 

11 60% 40% 

12 20% 80% 

KHTN, 

KHXH 

 

45 phút 

10 70% 30% 

11 60% 40%  

12 20% 80%  

- Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm phân công giáo viên ra đề thi, đảo đề thi 

(đảm bảo trong nội dung của một đề thi có ít nhất 2 giáo viên ra đề). Đề thi được soạn 

trên phần mềm Smas text với 2 đề độc lập đảo thành 8 mã đề (đề trắc nghiệm). Nộp đề 

cho nhà trường trước ngày ngày thi 1 tuần (2 đề/môn/khối: nhà trường bốc 1 trong 2 đề, 

đề còn lại làm đề dự phòng). Không nộp đáp án, sau thời gian thi các tổ công bố đáp án. 

- Tổ chức thẩm định đề thi để điều chỉnh kịp thời những sai sót của đề thi trong 

quá trình tổ chức thi hoặc đáp án trước khi chấm thi. 

- Phát hiện, lập biên bản các trường hợp bất thường nghiêm trọng của đề thi và 

kiến nghị hướng xữ lí. 

- Giáo viên ra đề thi phải bám vào ma trận đảm bảo thời gian, số câu, các mức độ 

nhận thức của câu. Chịu trách nhiệm độ chính xác về chính tả nội dung câu, độ bảo mật 

của đề và nộp đề đúng thời gian quy định. (Không sử dụng nguyên 1 đề trên mạng) 

3.6. Công tác chuẩn bị thi 

- Bộ phận hành chính căn cứ số lượng học sinh môn thi để chuẩn bị đầy đủ giấy 

A4, giấy thi A3 theo mẫu, giấy niêm phong đề thi... Đảm bảo cho công tác in ấn đề thi, 

phiếu trả lời trắc nghiệm, phân phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi bài thi một phiếu), giấy thi 

của mỗi buổi thi 

- Thư ký hội đồng, bộ phận Khảo thí phân phòng thi, danh sách thí sinh và công 

bố tại bảng tin, website để học sinh biết thông tin. Phân công giáo viên tham gia coi thi 

đảm bảo số lượng giáo viên tại mỗi phòng thi, giáo viên làm công tác giám sát thi, giáo 
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viên dự phòng để thay thế khi có các trường hợp đột xuất... In ấn để thi đảm bảo số lượng 

đề cho mỗi phòng và đề dự bị. Điều hành các buổi thi đúng quy chế. Đánh và cắt phách 

đối với bài thi tự luận, quét bài thi và lưu hình ảnh đối với bài thi trắc nghiệm. Giáo bài 

thi tự luận sau cắt phách, phiếu trả lới trắc nghiệm sau quét cho tổ chuyên môn để tiến 

hành chấm tự luận, Chấm phần trắc nghiệm (sau thẩm định đề, đáp án) và giao kết quả 

điểm phần trắc nghiệm cho tổ chuyên môn. Tiếp nhận phúc khảo bài thi. Kết nối điểm 

lên Smats sau khi tổ chuyên môn bàn giao điểm. 

- Bộ phân tạp vụ thu dọn rác tại các phòng thi sau mỗi buổi thi 

- Bảo vệ thưc hiện kiểm tra phòng học, mở và khóa phòng học đúng thời gian đảm 

bảo lịch thi và bảo vệ cơ sở vật chất. 

3.7. Công tác trả bài - phúc khảo 

- Bài tự luận chấm trực tiếp trên bài làm của học sinh ghi điểm bằng chữ và số trên 

bài làm giấy thi theo mẫu của Bộ GD và ĐT dùng cho thi quốc gia. 

- Bài làm Trăc nghiệm và tự luận: làm trên phiếu tự luận trắc nghiệm được trường 

thiết kế riêng, Phần trắc nghiệm chấm bằng máy không ghi điểm lên phiếu, phần tự luận 

ghi điểm trực tiếp lên bài làm sau đó cộng điểm phần trắc nghiệm và ghi điểm tổng lên 

phiếu 

- Bài thi trắc nghiệm làm trên phiếu trả lời trắc nghiệm chấm bằng máy, sau chấm 

ghi điểm lên phiếu. 

- Các tổ chuyên môn sau khi chấm bài xong phải trả bài cho học sinh (trả theo 

phòng thi hoặc theo lớp). Công bố đáp án tự luận và trắc nghiệm để học sinh đối chiếu. 

- Hướng dẫn học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi thì nộp bài tại phòng khảo thi 

(ghi rõ nội dung phúc khảo ở lề trên của bài thi và nộp cho khảo thí), thời gian nộp phúc 

khảo chậm nhất sau 2 ngày kể từ ngày trả bài (sau thời gian này nhà trường không giải 

quyết). 

- Bộ phận khảo thí tập hợp bài phúc khảo, phân công giáo viên chấm phúc khảo, 

công bố kết quả và điều chỉnh điểm trong phần mềm Smast nếu có thay đổi 

Trên đây là kế hoạch chung của nhà trường. Yêu cầu BGĐ, tổ bộ môn, giáo viên, 

học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch 
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