
 

 

UBND HUYỆN LỆ THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /GD&ĐT-THCS 

V/v triển khai một số quy định về kiểm tra, 

đánh giá cấp THCS từ năm học 2021-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Lệ Thủy, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị THCS, TH&THCS, PTDTNT Lệ Thủy 
 

Thực hiện các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Bộ GD&ĐT, Sở 

GD&ĐT, đồng thời để các đơn vị có sự chuẩn bị tốt cho năm học 2021-2022 và 

các năm học tiếp theo, Phòng GD&ĐT Lệ Thủy hướng dẫn các đơn vị những 

nội dung sau: 

1. Phòng GD&ĐT sao gửi các đơn vị những văn bản quy định về 

kiểm tra, đánh giá để nghiên cứu và triển khai thực hiện 

- Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT quy định 

về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT;  

- Thông tư Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và 

THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011; 

- Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 V/v hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022; 

- Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 V/v triển khai thực 

hiện chương trình giáo dục trung học năm 2021-2022; 

- Công văn số 2666/SGDĐT-GDTrHTX ngày 20/8/2021 của Sở GD&ĐT 

V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT; 

 - Công văn số 2888/SGDĐT-GDTrHTX ngày 08/9/2021 của Sở GD&ĐT 

V/v hướng dẫn cấu trúc đề kiểm tra, đánh giá định kỳ THCS; 

 - Công văn số 2746/SGDĐT-GDTrHTX ngày 25/8/2021 của Sở GD&ĐT 

V/v hướng dẫn một số nội dung trong tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 

môn Nghệ thuật; 

 - Quyết định số 2551/QĐ-SGDĐT ngày 09/8/2021 của Sở GD&ĐT V/v 

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử. 

2. Một số lưu ý khác trong quá trình triển khai 

2.1. Đối với xây dựng và thực hiện phân phối chương trình 

 - Các đơn vị có thể chủ động xây dựng PPCT trên cơ sở tham khảo PPCT 

đề xuất của các Tổ tư vấn, tuy nhiên không được phép đổi các bài học giữa hai 

học kỳ. Điều này đảm bảo tất cả các đơn vị có bài kiểm tra cuối kỳ với phạm vi 

kiến thức như nhau. 

 - Do có một số văn bản mới ban hành nên Tổ tư vấn môn Lịch sử và Địa 

lý, phân môn Âm nhạc có gửi lại PPCT đề xuất có điều chỉnh, cụ thể: 



 

 

+ Môn Lịch sử và Địa lý bố trí dạy học đồng thời bảo đảm tương đương về 

thời lượng của hai phân môn trong từng học kỳ. Mỗi phân môn chọn 2 điểm 

kiểm tra thường xuyên trong một học kỳ. Bài kiểm tra giữa kỳ gồm nội dung 

của hai phân môn theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 2 phân môn 

tính đến thời điểm kiểm tra. 

+ Phân môn Âm nhạc điều chỉnh tách bài kiểm tra giữa kỳ thành một tiết 

độc lập (dự thảo trước đây có kết hợp với phần Vận dụng sáng tạo). 

2.2. Đối với cấu trúc đề kiểm tra, đánh giá định kỳ THCS: thực hiện theo 

Công văn số 2888/SGDĐT-GDTrHTX, thay thế cho cấu trúc đề kiểm tra ban 

hành kèm theo Công văn số 1516/SGDĐT-GDTrH. 

2.3. Đối với các môn học đang áp dụng chương trình GDPT 2006, đối với 

môn học có tổng thời lượng tiết của khối lớp từ trên 35 tiết đến 70 tiết, có 03 

con điểm đánh giá thường xuyên trong mỗi học kỳ; với tổng thời lượng tiết trên 

70 tiết thì có 4 con điểm đánh giá thường xuyên trong mỗi học kỳ (quy định tại 

Điều 8, Thông tư 26/TT-BGDĐT). 

2.4. Môn Nghệ thuật bao gồm 2 nội dung Âm nhạc và Mỹ thuật, mỗi nội 

dung chọn 01 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kì; 

khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự 

án học tập. Bài kiểm tra đánh giá định kì gồm 2 nội dung Âm nhạc và Mĩ thuật 

được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự môn học đánh giá bằng nhận 

xét; kết quả kiểm tra đánh giá định kì được đánh giá mức Đạt khi cả 2 nội dung 

Âm nhạc và Mỹ thuật được đánh giá mức đều Đạt. 

2.5. Khuyến khích các đơn vị sử dụng sổ điểm điện tử khi có phần mềm 

quản lý điểm và có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự, an toàn 

thông tin đảm bảo vận hành được Sổ điểm điện tử. Trước mắt có thể bắt đầu áp 

dụng đối với khối 6 trong năm học 2021-2022. Các đơn vị nghiên cứu kỹ Quyết 

định số 2551/QĐ-SGDĐT trước khi triển khai thực hiện.  

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng 

các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần liên hệ về Phòng GD&ĐT 

(qua bộ phận chuyên môn THCS) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                 

- Đ/c Trưởng phòng (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- CB, CV THCS (c/đ); 

- Hội đồng chuyên môn THCS (đ/b); 

- Đăng website;                                                

- Lưu: VT, THCS. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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