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Số:        /SGDĐT-GDTrHTX 
V/v hướng dẫn thời điểm thực hiện 

các bài kiểm tra, đánh giá định kì  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Quảng Bình, ngày       tháng 9  năm 2021 

  
Kính gửi:  

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

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố.   
 

Tiếp theo Công văn số 2994/SGDĐT ngày 20/9/2021 về việc hướng dẫn điều chỉnh 

nội dung dạy học Chương trình GDPT cấp THCS, THPT năm học 2021 - 2022 (Công văn số 

2994), Công văn số 3071/SGDĐT ngày 27/9/2021 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung 

dạy học Chương trình GDTX cấp THCS, THPT năm học 2021 - 2022 (Công văn số 3071), để 

ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị về thời 

điểm thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá định kì năm học 2021 - 2022 như sau: 

1. Đối với học kì I 

- Tùy theo tình hình thực tế, các đơn vị xác định thời điểm tổ chức kiểm tra, đánh giá 

giữa kì phù hợp. 

- Hoàn thành các bài kiểm tra, đánh giá cuối kì trước ngày 16/1/2022; lưu ý: chương 

trình mỗi môn học phải thực hiện được tối thiểu 14 tuần (theo hướng dẫn tại Công văn số 

2994 đối với GDTrH và Công văn số 3071 đối với GDTX).  

2. Đối với học kì II 

- Căn cứ số tiết tính từ khi tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kì I đến tiết kiểm tra, đánh 

giá cuối kì II để xác định thời điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì phù hợp. 

- Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, các đơn vị chủ động bố trí thời điểm tổ 

chức kiểm tra, đánh giá cuối kì một cách phù hợp nhưng phải đảm bảo hoàn thành trước khi 

kết thúc học kì theo khung kế hoạch thời gian năm học của Ủy ban nhân dân tỉnh; có thể 

bố trí tiết kiểm tra, đánh giá cuối kì trước khi dạy học các tiết trống (theo hướng dẫn tại 

Công văn số 2994 đối với GDTrH và Công văn số 3071 đối với GDTX). 

Trên đây là hướng dẫn thời điểm thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá định kì ứng phó 

với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc, thủ trưởng các đơn vị báo cáo về Sở (qua Phòng GDTrH-TX) để được 

hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận:           
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở;           

- Lưu: VT, GDTrHTX.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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