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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

    Số:                         

V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập và rèn luyện của học sinh 

cuối năm học 2021-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 5 năm 2022 

       

Kính gửi:   

              - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị xã/thành phố; 

              - Các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật; 

              - Các cơ sở giáo dục phổ thông có lớp tiểu học. 

                  

Căn cứ vàoThông 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; Thông tư số 22/2016/TT-

BGDĐT ngày 22/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sữa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 

số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và 

rèn luyện của học sinh cuối năm học 2021-2022 như sau: 

1. Thời gian kiểm tra, đánh giá: Căn cứ Công văn số 773/SGDĐT-

GDMNTH ngày 23/3/2022 của Sở GDĐT về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian 

năm học đối với cấp tiểu học, các Phòng GDĐT quy định thời gian kiểm tra cụ 

thể cho các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học theo quy định.  

Lưu ý: Các Phòng GDĐT chỉ đạo các nhà trường tổ chức ôn tập cho học 

sinh trước khi tổ chức kiểm tra; tránh tổ chức kiểm tra xong rồi dạy ôn tập cho 

học sinh. 

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá: Lãnh đạo các cơ sở giáo dục chỉ đạo giáo 

viên chủ nhiệm, bộ môn tổ chức đánh giá định kì cuối năm học về nội dung học tập 

các môn học, hoạt động giáo dục và đánh giá về sự hình thành và phát triển các phẩm 

chất, năng lực của học sinh đúng quy định; tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra một 

cách bình thường, nhẹ nhàng, tạo cho học sinh một tâm thế an tâm, thoải mái trong 

quá trình làm bài, tránh gây áp lực cho các em học sinh và cha mẹ học sinh trước 

khi kiểm tra. Việc phân công giáo viên coi kiểm tra, đánh giá bài làm phải thực 

sự khách quan, công bằng và đánh giá đúng thực chất năng lực của học sinh.  

3. Đề kiểm tra 

a) Đối với lớp 1 và lớp 2: Thực hiện theoThông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 

04/09/2020.  

Đối với bài kiểm tra cuối năm học, đề kiểm tra phải được thiết kế kết hợp 

cả hai hình thức trắc nghiệm và tự luận. Tỷ lệ kiến thức phân theo 3 mức độ nhận 

thức được quy định tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT. Căn cứ theo ma trận, đề 

tham khảo của Sở GDĐT (đính kèm), Phòng GDĐT triển khai, tổ chức cho Hội 
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đồng bộ môn xây dựng ma trận cho các môn học và ra các đề kiểm tra để các cơ 

sở giáo dục có cấp tiểu học tham khảo thực hiện biên soạn đề kiểm tra cho đơn 

vị mình. 

Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tiểu học chịu trách nhiệm chỉ đạo việc ra đề 

kiểm tra định kỳ; đề kiểm tra phải đảm bảo tính thống nhất về kiểu chữ như sách 

giáo khoa; chính xác và khoa học về ngữ liệu, phù hợp với định hướng phát triển 

phẩm chất và năng lực, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh.  

b) Đối với lớp 3; 4 và lớp 5: Thực hiện theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT 

ngày 22/09/2016. 

4.  Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh cuối năm học 

a) Đối với lớp 1 và 2: Thực hiện theo Điều số 13 Thông tư số 27/2020/TT-

BGDĐT. 

- Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá kết 

quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc. 

- Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn 

luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng 

thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm 

chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận. 

Cách ghi giấy khen 

- Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 

- Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện 

b) Đối với lớp 3; 4 và lớp 5: Thực hiện theo Điều 16 của Thông tư số 

22/2016/TT-BGDĐT.  

-  Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: kết quả đánh 

giá các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài kiểm tra định kì 

cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên. 

- Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn học hoặc 

ít nhất một năng lực, phẩm chất được giáo viên giới thiệu và tập thể lớp công nhận. 

Cách ghi giấy khen 

- Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện 

- Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học”, “Hoàn thành tốt nội 

dung học tập môn Toán”, “Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và tiếng 

Anh”, “Tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt”, “Sáng tạo trong học tập 

môn Mĩ thuật”. “Tiến bộ vượt bậc trong giao tiếp”, “Có ý thức và trách nhiệm”… 

Lưu ý: Lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn chịu trách 

nhiệm trước các cấp quản lý về việc đánh giá kết quả giáo dục và khen thưởng học sinh 

cuối năm học; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, tránh khen thưởng 

tràn lan gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận xã hội. 
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5.  Công tác báo cáo, thông kê 

Thời gian quy định nộp các báo cáo, thống kê: từ ngày 20/6/2022 đến ngày 

04/7/2022, gồm các báo cáo, thống kê sau: 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với cấp tiểu học và 

các biểu mẫu thống kê. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ thi đua thuộc lĩnh vực cấp tiểu 

học, năm học 2021-2022. 

- Báo cáo tổng kết một năm triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo 

khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2. 

- Báo cáo công tác tổ chức phụ đạo, giúp đỡ học sinh có khó khăn về học, 

năm học 2021-2022, đối với lớp 1 và lớp 2. 

Lưu ý: các số liệu trong báo cáo, thống kê phải trùng khớp với các số liệu trên các 

hệ thông phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu và vnEdu. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng GDĐT có kế hoạch triển khai 

thực hiện một cách hiệu quả đến tất cả các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn 

quản lý./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, GDMNTH (HungTV). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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