
       UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      

 

   V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá 

        học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 

 

 Kính gửi: 

- Hiệu trưởng các trường THCS; 

- Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Buôn Hồ; 

- Hiệu trưởng trường TH & THCS Đinh Núp. 

 

Căn cứ Công văn số 1360/BGDĐT-GDTrH,  ngày 22/4/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 

năm học 2019-2020 cụ thể như sau: 

1. Các trường căn cứ Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 

2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Điều chỉnh khung thời gian năm học 2019 – 

2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để 

xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục của nhà trường cho phù hợp. Lưu ý 

thời gian tổ chức kiểm tra tập trung học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 trong khoảng 

thời gian từ ngày 02 tháng 7 đến ngày 08 tháng 7 năm 2020 (có hướng dẫn cụ thể 

sau). 

2. Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá tại mục 2 Công văn số 

79/PGDĐT-THCS ngày 06/4/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo. 

3. Số lần kiểm tra cho điểm (đầu điểm) thường xuyên và kiểm tra định kì, 

giảm 1/3 số đầu điểm, bảo đảm yêu cầu: 

a) Đối với kiểm tra thường xuyên 

- Môn học có từ 1 tiết trở xuống/tuần: ít nhất 1 đầu điểm; 

- Môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: ít nhất 2 đầu điểm; 

- Môn học có từ 3 tiết trở lên/tuần: ít nhất 3 đầu điểm. 

b) Đối với kiểm tra định kì 

- Môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: ít nhất 1 đầu điểm; 

- Môn học có từ trên 2 tiết/tuần: ít nhất 2 đầu điểm. 

4. Tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 

về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định 

hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018. Đẩy 

mạnh hoạt động đánh giá thường xuyên bằng các hình thức: Vấn đáp; phỏng vấn; 



kiểm tra ngắn/nhanh dạng viết hoặc trên máy tính; báo cáo thuyết trình; kết 

quả/sản phẩm học tập (bài viết, bài tập về nhà, tiểu luận, viết báo cáo...). 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện theo hướng dẫn tại 

Công văn này, chủ động trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ với Bộ phận chuyên 

môn THCS để kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                     KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- Như kính gửi;                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- Lưu: VT, THCS.  

                                                                          

                

 

 Nguyễn Phỉ Đính 
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