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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /SGDĐT-GDTrH 
V/v tổ chức khảo sát chất lượng học kì 

II năm học 2020-2021 đối với học sinh 

lớp 6, 7, 9 các trường THCS. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày     tháng    năm 2021 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố. 

 

Triển khai Kế hoạch số1328/KH-SGDĐT ngày 11/09/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về Tổ chức các cuộc khảo sát chất lượng cấp THCS, THPT năm 

học 2020-2021 và thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức 

khảo sát chất lượng học kì II năm học 2020-2021 đối với học sinh lớp 6, 7, 9 các 

trường THCS cụ thể như sau: 

1. Nội dung, hình thức khảo sát 

1.1. Các môn/bài khảo sát 

- Lớp 6: Học sinh làm 04 bài khảo sát gồm môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

(theo chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm, có phần nghe hiểu) và Địa lí. 

- Lớp 7: Học sinh làm 04 bài khảo sát gồm môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

(theo chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm, có phần nghe hiểu) và Vật lí. 

- Lớp 9: Học sinh làm 03 bài khảo sát gồm môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ; 

khảo sát theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận (có điều chỉnh so với Kế 

hoạch số 1328/KH-SGDĐT ngày 11/09/2020 của Sở GDĐT); giao cho trường THCS 

Trần Đăng Ninh tổ chức khảo sát môn tiếng Nga, tiếng Pháp cho học sinh đang học 

các môn Ngoại ngữ này đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan trình độ, năng lực 

của học sinh. 

- Lưu ý: Đối với các bài khảo sát dành cho lớp 9 theo định hướng thi tuyển 

sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, cụ thể: 

+ Bài khảo sát môn Toán và Ngữ văn: phần trắc nghiệm 2,00 điểm và phần tự 

luận 8,00 điểm; thời gian làm bài 120 phút. 

+ Bài khảo sát môn Ngoại ngữ: phần trắc nghiệm chiếm không quá 5,00 điểm; 

thời gian làm bài 60 phút. Đối với môn Ngoại ngữ là Tiếng Anh gồm các câu hỏi 

chung cho học sinh học chương trình Tiếng Anh hệ 7 năm và hệ 10 năm; Sở GDĐT 

xây dựng các câu hỏi trong đề khảo sát phù hợp với trình độ, năng lực cho học sinh 

đang học cả hai hệ. 
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1.2. Giới hạn nội dung các môn (theo phụ lục đính kèm). 

1.3. Hình thức làm bài khảo sát của học sinh 

- Các môn Toán, Ngữ văn (đối với lớp 6, 7, 9), Địa lí (đối với lớp 6) và Vật lí 

(đối với lớp 7): Học sinh làm bài trên giấy thi thông thường (các đơn vị tự chuẩn bị 

giấy làm bài của học sinh). 

- Môn Tiếng Anh đối với lớp 6, 7, 9: Học sinh làm bài trực tiếp vào giấy in đề 

khảo sát. 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị thiết bị sử dụng đĩa CD/USB và nguồn điện dự 

phòng cho Phần nghe hiểu môn Tiếng Anh lớp 6, 7. 

2. Lịch khảo sát chi tiết 

Ngày Lớp Buổi 
Môn/bài 

khảo sát 

Thời gian 

làm bài 

Giờ 

phát đề 

Giờ 

bắt đầu 

làm bài 

Hình thức khảo sát 

19/04/

2021 
9 

Sáng  Ngữ văn 120 phút 7h25’ 7h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14h25’ 14h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

20/04/

2021 
9 Sáng Toán 120 phút 7h25’ 7h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

07/05/

2021 

6 Sáng 
Ngữ văn 90 phút 7h25’ 7h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

Địa lí 45 phút 9h35’ 9h40’ Tr.N kết hợp tự luận 

7 Chiều 
Ngữ văn 90 phút 13h55’ 14h Tr.N kết hợp tự luận 

Vật lí 45 phút 16h 16h5’ Tr.N kết hợp tự luận 

08/05/

2021 

6 Sáng 
Toán 90 phút 7h25’ 7h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

Tiếng Anh 60 phút 9h35’ 9h40’ Tr.N kết hợp tự luận 

7 Chiều 
Toán 90 phút 13h55’ 14h Tr.N kết hợp tự luận 

Tiếng Anh 60 phút 16h 16h5’ Tr.N kết hợp tự luận 

3. Tổ chức giao đề, bảo quản đề, coi, chấm và chấm thẩm định 

3.1. Tổ chức giao đề, đáp án, hướng dẫn chấm và bảo quản, sử dụng đề  

- Sở GDĐT giao đề khảo sát tới từng phòng GDĐT huyện/thành phố, các 

phòng GDĐT triển khai việc bàn giao đề tới từng trường; văn bản hướng dẫn bảo 

quản và sử dụng đề khảo sát được gửi qua Email các phòng GDĐT trước ngày giao 

đề. 

-  Đáp án, hướng dẫn chấm của từng môn/bài khảo sát Sở GDĐT sẽ gửi qua 

Email của đơn vị sau khi kết thúc mỗi buổi khảo sát đối với môn/bài tương ứng. 
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3.2. Tổ chức coi, chấm khảo sát tại đơn vị 

- Trước khi thực hiện khảo sát, phòng GDĐT chỉ đạo Hiệu trưởng các trường 

THCS trực thuộc tổ chức: Hướng dẫn quy trình coi, chấm bài khảo sát cho giáo viên 

thuộc đơn vị; đối với đề khảo sát có nhiều mã đề đặc biệt lưu ý tới việc hướng dẫn 

học sinh ghi mã đề đầy đủ vào giấy làm bài khảo sát.  

- Các đơn vị tổ chức việc chấm bài khảo sát đảm bảo khách quan, chính xác, 

công bằng, đúng hướng dẫn chấm nhằm đánh giá đúng trình độ, năng lực của học 

sinh. 

- Sở GDĐT sẽ tổ chức chấm thẩm định kết quả của một số đơn vị, số lượng bài 

được chấm thẩm định và đơn vị được chọn sẽ được thông báo tới Thủ trưởng đơn vị 

qua Email ngay sau khi các đơn vị hoàn thành việc báo cáo kết quả khảo sát. 

4. Thời gian thực hiện  

- Trước ngày 05/04/2021: Các đơn vị hoàn thành việc nhập số lượng học sinh 

khảo sát chất lượng trên biểu mẫu online có đường link đính kèm theo công văn này; 

đồng thời gửi bản đăng ký (Theo mẫu đính kèm, có chữ ký và đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị) về Sở GDĐT (người nhận Đ/c Nguyễn Huy Công - chuyên viên 

phòng GDTrH, Sở GDĐT, 165 Hùng Vương, TP. Nam Định). 

- Buổi sáng, ngày 18/04/2021: Từ 7 giờ Sở GDĐT tổ chức giao đề khảo sát lớp 

9 tới các phòng GDĐT huyện/thành phố. 

- Ngày 29/04/2021: Các đơn vị hoàn thành việc báo cáo kết quả khảo sát chất 

lượng đối với lớp 9 về Sở GDĐT theo đường link gửi về Email của đơn vị ngay sau 

khi khảo sát kết thúc. 

- Buổi sáng, ngày 06/05/2021: Từ 7 giờ Sở GDĐT tổ chức giao đề khảo sát lớp 

6,7 tới các phòng GDĐT huyện/thành phố. 

- Ngày 18/05/2021: Các đơn vị hoàn thành việc báo cáo kết quả khảo sát chất 

lượng lớp 6,7 về Sở GDĐT theo đường link gửi về Email của đơn vị ngay sau khi 

khảo sát kết thúc. 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên 

đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ với đ/c Cao Văn 

Giáp - Phó trưởng phòng GDTrH, Sở GDĐT (SĐT: 0912749332) để được giải đáp./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc 

- Các đ/c Phó Giám đốc; 

- Các phòng chức năng của Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Vũ Đức Thọ 
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