
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

    Số:  

V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra học 

kỳ I năm học 2021-2022 theo hình 

thức trực tuyến đối với cấp tiểu học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị xã/thành phố 

 

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/09/2016 và Thông tư số 

27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạọ về 

Quy định đánh giá học sinh Tiểu học; 

Thực hiện Công văn số 2114/SGDĐT-GDMNTH ngày 01/9/2021 về việc 

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với cấp tiểu học; trong đó có yêu 

cầu các đơn vị triển khai thực hiện chương trình dạy học trực tuyến cụ thể đối với 

từng khối lớp; Công văn số 2223/SGDĐT-GDMNTH, ngày 14/9/2021 về việc 

hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-

2022 ứng phó với dịch Covid-19, 

 Nhằm định hướng cho các đơn vị trong việc tổ chức kiểm tra học kì I năm 

học 2021-2022 giai đoạn dạy học trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Thời gian kiểm tra  

 Thời gian tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I từ ngày: 10/01/2022 đến 

21/01/2022, Phòng GDĐT quy định thời gian kiểm tra cụ thể từng môn cho các 

đơn vị trường trên địa bàn quản lí. 

2. Môn kiểm tra định kỳ, đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập  

Phòng GDĐT thống nhất hướng dẫn ma trận đề kiểm tra ở các môn học; 

chỉ đạo việc ra đề bài kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu 

hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học.  

- Đối với lớp 1 và lớp 2: Thực hiện theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT 

ngày 04/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạọ. 

- Đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5: Thực hiện theo Thông tư 22/2016/TT-

BGDĐT ngày ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạọ. 

Lưu ý: Không tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được 

tinh giản; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự học.  

3. Hình thức tổ chức kiểm tra 

- Đề kiểm tra thiết kế theo một trong ba hình thức: tự luận, trắc nghiệm 

hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm. 



  

- Phòng GDĐT chỉ đạo chọn hình thức thiết kế đề kiểm tra và hướng dẫn 

xây dựng ma trận đề phù hợp ở các môn học.  

- Phần mềm kiểm tra học kỳ I: tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến 

trên cơ sở ứng dụng phần mềm đã được các đơn vị sử dụng như: OLM.Vn hoặc 

Azota,……(Định hướng kiểm tra ở học kỳ II: nếu ở giai đoạn cuối học kỳ II 

mà chưa thể trở lại học trực tiếp bình thường thì việc kiểm tra trực tuyến sẽ 

thống nhất 1 phần mềm là OLM.Vn. Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT khẩn 

trương triển khai và tổ chức tập huấn theo yêu cầu tại Công văn số 

2414/SGDĐT-GDMNTH ngày 04/10/2021 của Sở GDĐT). 

4. Công tác chuẩn bị 

- Phòng GDĐT có văn bản chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, 

thực hiện một số việc như sau: 

+ Cần tổ chức họp cha mẹ học sinh theo từng khối lớp để hướng dẫn hỗ trợ 

cho học sinh đăng nhập thiết bị khi tiến hành kiểm tra; tiếp tục tổ chức kiểm tra 

thử cho học sinh thành thạo thao tác trước khi thực hiện kiểm tra chính thức. 

+ Trong khi tổ chức kiểm tra chính thức, đến thời điểm nộp bài mà học sinh 

không thể nộp bài được thì giám thị thông báo cho lãnh đạo nhà trường, đồng thời 

tạo điều kiện chụp lại màn hình kết quả bài làm của học sinh để làm minh chứng. 

Giám thị hoặc lãnh đạo nhà trường không được tùy tiện hủy bỏ kết quả bài làm 

của học sinh trong trường hợp học sinh không nộp được bài mà phải có phương 

án xử lí phù hợp. 

+ Trong thời gian kiểm tra, nếu do sự cố đường truyền, do sơ ý bấm nhầm 

phím hoặc bất kỳ lí do nào khác mà học sinh bị thoát tài khoản phải đăng nhập lại 

nhiều lần thì giám thị cần xem xét cụ thể trên tinh thần tạo điều kiện cho các em 

đăng nhập vào làm bài. Trừ những trường hợp mà giám thị có minh chứng cụ thể 

học sinh thoát tài khoản để tìm đáp án trên các trang Website khác thì giám thị 

ghi nhận và báo cho lãnh đạo nhà trường có phương án xử lí phù hợp. 

+ Lãnh đạo nhà trường, giáo viên không tạo áp lực cho các em học sinh, 

cha mẹ học sinh trước khi kiểm tra; động viên học sinh làm bài kiểm tra bình 

thường, nhẹ nhàng, tự tin.  

+ Việc tổ chức kiểm tra, chấm bài phải được thực hiện nghiêm túc, khách 

quan, công bằng và đánh giá đúng thực chất năng lực của học sinh: 

- Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc coi và  

chấm chéo kiểm tra giữa các đơn vị. Trong đó, lưu ý việc chấm bài như sau: 

+ Chấm bài trắc nghiệm, phần mềm sẽ chấm tự động. 

+ Chấm bài tự luận, giáo viên tiến hành chấm chéo theo chỉ đạo của Phòng 

GDĐT. 

- Phòng GDĐT chỉ đạo tổ chức kiểm tra học kỳ I và yêu cầu các đơn vị 

trường học cung cấp đường link giám sát công việc kiểm tra của nhà trường đối 

với các môn học thuộc các khối lớp (Thời gian gửi đường link về bộ phận Giáo 



  

dục tiểu học-Sở GDĐT trước thời điểm kiểm tra ít nhất 5 ngày. 

- Căn cứ theo đường link cung cấp của các đơn vị trường, Sở GDĐT sẽ tiến 

hành kiểm tra đột xuất để đánh giá việc thực hiện tại các đơn vị. 

5. Báo cáo kết quả sau kiểm tra 

Thời gian hoàn thành kết quả và nộp các báo cáo, thống kê về bộ phận  Giáo 

dục tiểu học vào ngày 25/01/2022. 

6. Đối với học sinh của tỉnh khác đang học tạm tại các trường tiểu học 

trên địa bàn tỉnh 

Phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn nếu có học sinh ở tỉnh 

khác đang học tạm tại các trường, nhà trường cần thực hiện nghiêm túc các quy 

định về đánh giá học sinh và lưu trữ đầy đủ hồ sơ về kết quả học tập của học sinh; 

tạo điều kiện thuận lợi để học sinh trở về quê khi có yêu cầu. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị  khẩn trương triệu tập lãnh đạo 

các trường triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Giáo dục Mầm non -Tiểu học để được hỗ trợ./.   

Nơi nhận 
- Như trên; 

- UBND huyện/thị/tp; 

- Các trường NDT KT; 
- Lưu : VT, GDMNTH (MinhTH). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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