
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 1769/SGDĐT-GDTrH 

V/v tổ chức kiểm tra học kỳ I và dạy 

học lớp 12 năm học 2018-2019, ôn thi 

THPT quốc gia năm 2019 

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 12 năm 2018 

 

Kính gửi:  

  - Các phòng giáo dục và đào tạo; 

  - Các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học. 

 

Căn cứ Công văn số 5480/BGDĐT-QLCL ngày 04/12/2018 về việc tổ chức 

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và Công văn số 5570/BGDĐT-GDTrH ngày 

06/12/2018 về việc tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2018-2019 và ôn thi THPT 

quốc gia năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);  

Thực hiện Công văn số 1205/SGDĐT-GDTrH, ngày 04/9/2018 của Sở GDĐT 

về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019; 

Để chuẩn bị cho việc ôn tập, kiểm tra học kỳ I và dạy học lớp 12 năm học 

2018-2019, ôn thi THPT quốc gia năm 2019, Sở GDĐT hướng dẫn các phòng 

GDĐT, các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi 

chung là các đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:  

I. Thực hiện Kế hoạch giáo dục học kỳ I năm học 2018-2019 

1. Thực hiện Kế hoạch dạy học 

1.1. Hoàn thành chương trình học kì I theo đúng kế hoạch dạy học đã xây 

dựng đầu năm của các nhà trường; các tiết dạy rơi vào ngày nghỉ các đơn vị chủ 

động xây dựng kế hoạch dạy bù đảm bảo nội dung, chương trình; tuyệt đối không 

được cắt xén hoặc bỏ chương trình. 

1.2. Đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I theo đúng Kế hoạch, thời gian năm 

học 2018-2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 

của UBND tỉnh Đắk Lắk. 

2. Tổ chức ôn tập và kiểm tra học kì I 

Sở GDĐT giao các đơn vị tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ I theo kế hoạch 

dạy học của đơn vị cho tất cả các khối lớp, cụ thể như sau:  

2.1. Tổ chức ôn tập: Tùy theo điều kiện của nhà trường, tổ chức ôn tập cho 

học sinh với nhiều hình thức khác nhau như: học sinh tự ôn tập, tổ chức ôn tập theo 

nhóm, chung cả lớp đáp ứng kiến thức theo 4 mức độ trong các bài kiểm tra: Nhận 

biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp 

với đối tượng học sinh.  

2.2. Tổ chức biên soạn đề kiểm tra học kỳ I: 

- Thực hiện nghiêm túc việc biên soạn đề kiểm tra học kỳ I bằng việc xây 

dựng ma trận và biên soạn câu hỏi theo ma trận đề; căn cứ mức độ phát triển năng 



  

lực của học sinh để xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong 

các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh. Thực 

hiện công tác bảo mật đề thi theo đúng quy định. 

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, 

giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng 

cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi 

mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân 

văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, 

xã hội. 

- Thời lượng đề kiểm tra theo qui định của phân phối chương trình và bám sát 

chuẩn kiến thức, kỹ năng (các môn ngoại ngữ sẽ có công văn hướng dẫn riêng). 

2.3. Tổ chức kiểm tra học kì I: Thực hiện theo Công văn số 1563/SGDĐT-

KTKĐCLGDCNTT ngày 02/11/2018 của Sở GDĐT. 

- Đối với phòng GDĐT: Tổ chức kiểm tra chung cho khối lớp 9 với bốn môn: 

Ngữ văn, Toán và hai môn do phòng GDĐT tự lựa chọn. Nơi nào có điều kiện, có 

thể tổ chức kiểm tra chung một số môn khác cho khối lớp 9 và một số môn cho các 

khối lớp còn lại.  

- Đối với các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học: Tổ chức 

kiểm tra chung trong đơn vị theo khối lớp 10, 11, 12.  

 Sau khi hoàn thành việc tổ chức kiểm tra học kỳ I, các đơn vị gửi đề và 

hướng dẫn chấm đối với các môn kiểm tra theo đề chung về Sở GDĐT (qua email 

nội bộ Phòng GDTrH). 

II. Tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2018-2019 và ôn thi THPT quốc gia 

năm 2019 

Để chuẩn bị tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2018-2019, ôn thi THPT quốc 

gia năm 2019, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Tổ chức tốt hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá trong năm học theo 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục trung học và 

giáo dục thường xuyên; 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 2017-2018, được điều 

chỉnh tại Công văn số 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 về việc hướng dẫn 

thực hiện kế hoạch giáo dục và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018. Theo đó, tiếp 

tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ 

năng vận dụng kiến thức của học sinh; hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp 

với khung kế hoạch thời gian năm học, nghiêm cấm việc cắt xén chương trình; 

thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH 

ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra; chỉ đạo 

và tăng cường kiểm tra việc thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và 

cả năm học theo đúng quy định của Bộ GDĐT, đảm bảo trung thực, khách quan; 

thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử. 



  

2.  Xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm học 2018-2019 phù hợp với 

đơn vị, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh. 

Trong đó, lưu ý tổ chức ôn tập cho những học sinh đã hoàn thành chương trình 

THPT nhưng chưa tốt nghiệp và có nguyện vọng tham gia Kỳ thi, đảm bảo phù 

hợp với điều kiện thực tế. 

3.  Thực hiện nội dung ôn tập Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo quy 
định về đề thi tại Công văn số 5480/BGDĐT- QLCL ngày 04/12/2018 về việc tổ 
chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, bao gồm nội dung chương trình giáo dục 
THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đồng thời, chú ý các nội dung dạy học đã 
được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 
01/9/2011 của Bộ GDĐT. Các đơn vị chỉ đạo tổ chuyên môn nghiên cứu đề thi 
tham khảo của Bộ GDĐT đã công bố để giáo viên, học sinh làm quen với định 
dạng đề thi và có định hướng trong dạy học, ôn tập chuẩn bị tham gia Kỳ thi THPT 
quốc gia năm 2019 đạt chất lượng và hiệu quả cao. 

III. Tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 

1. Các đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm học kỳ I của năm học 2018-2019; rút kinh nghiệm những hạn chế; 

biểu dương khen thưởng những cán bộ, giáo viên có thành tích thuộc đơn vị. 

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2018-2019; gửi báo 

cáo và thống kê theo mẫu báo cáo của năm học 2017- 2018 về Sở GDĐT (qua 

email nội bộ Phòng GDTrH) trước ngày 10/01/2019. 

 Nhận được Công văn, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện, nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Phòng GDTrH để được 

hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P. GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 

Phạm Đăng Khoa 

 

 


