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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:         /KH-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày       tháng 09 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức các cuộc khảo sát chất lượng cấp THCS, THPT năm học 2020- 2021 

và thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng 

kế hoạch các cuộc khảo sát chất lượng cấp THCS, THPT, trung tâm GDTX, trung tâm 

GDNN-GDTX (gọi chung là trung tâm GDTX) năm học 2020-2021 và thi thử tốt nghiệp 

THPT năm 2021, cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá tại các cơ sở 

giáo dục nhằm thực hiện yêu cầu đánh giá năng lực của người học. 

- Định hướng theo yêu cầu thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 

2021-2022 và thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

- Cung cấp thông tin giúp các cơ sở giáo dục, các cấp quản lý nắm bắt được trình độ, 

năng lực học sinh; đánh giá hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo của các cơ sở giáo dục, 

các cấp quản lý cũng như chất lượng đội ngũ của đơn vị. Từ đó điều chỉnh việc tổ chức các 

hoạt động dạy và học nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của của các đơn vị. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo đánh giá chính xác, toàn diện, công bằng, khách quan trình độ, năng lực của 

học sinh và chất lượng giảng dạy của các cơ sở giáo dục. 

- Bám sát những yêu cầu về đổi mới của Bộ GDĐT và Sở GDĐT cũng như yêu cầu 

của thi tuyển sinh lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THPT. 

B. NỘI DUNG 

I. Khảo sát cấp Trung học cơ sở 

1. Đối tượng khảo sát 

- Khảo sát học kỳ I: Học sinh lớp 8, 9. 

- Khảo sát học kỳ II: Học sinh lớp 6, 7 và 9. 

2. Nội dung và hình thức khảo sát 

a) Lớp 9: 

- Học sinh làm 03 bài khảo sát bắt buộc là môn Toán, Ngữ văn và Bài tổng hợp. 

- Môn Toán, Ngữ văn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc 

nghiệm khoảng 20%. 

- Bài tổng hợp theo hình thức trắc nghiệm 100%, gồm các môn Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Lịch sử, Địa lí, GDCD (mỗi môn 5 câu hỏi ứng với 1,0 điểm) và môn Ngoại ngữ (gồm 

20 câu hỏi ứng với 4,0 điểm). 

b) Lớp 6,7 và 8: 

- Học sinh làm 04 bài khảo sát gồm: Môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Môn thứ 4 (là 

một trong số các môn Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Sinh học và Hóa học tùy theo từng khối lớp). 

Môn thứ 4 được thông báo theo công văn hướng dẫn của từng đợt khảo sát. 
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- Môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Sinh học và Hóa học theo hình thức trắc 

nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm khoảng 20% - 40%.  

- Môn Tiếng Anh: Theo chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm, có phần nghe hiểu và 

phần trắc nghiệm khoảng 50%. 

- Sở GDĐT không tổ chức khảo sát môn Tiếng Nga và Tiếng Pháp, giao cho các đơn 

vị có học sinh học Tiếng Nga, Tiếng Pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát. 

3. Thời gian, thời lượng khảo sát 

a. Khảo sát học kỳ I 

Ngày Lớp Buổi 
Môn/bài 

khảo sát 

Thời gian 

làm bài 

Giờ 

phát đề 

Giờ 

bắt đầu 

làm bài 

Hình thức khảo sát 

21/12/

2020 

8 Sáng 
Ngữ văn 90 phút 7h25’ 7h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

Môn thứ 4 45 phút 9h35’ 9h40’ Tr.N kết hợp tự luận 

9 Chiều 
Bài tổng 

hợp 
90 phút 14h25’ 14h30’ Trắc nghiệm 

22/12/

2020 

8 Sáng 
Toán 90 phút 7h25’ 7h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

Tiếng Anh 45 phút 9h35’ 9h40’ Tr.N kết hợp tự luận 

9 Chiều Toán 120 phút 14h25’ 14h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

23/12/

2020 
9 Sáng Ngữ văn 120 phút 7h25’ 7h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

b. Khảo sát học kỳ II 

Ngày Lớp Buổi 
Môn/bài 

khảo sát 

Thời gian 

làm bài 

Giờ 

phát đề 

Giờ 

bắt đầu 

làm bài 

Hình thức khảo sát 

19/04/

2021 
9 

Sáng  Ngữ văn 120 phút 7h25’ 7h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

Chiều 
Bài tổng 

hợp 
90 phút 14h25’ 14h30’ Trắc nghiệm 

20/04/

2021 
9 Sáng Toán 120 phút 7h25’ 7h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

07/05/

2021 

6 Sáng 
Ngữ văn 90 phút 7h25’ 7h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

Môn thứ 4 45 phút 9h35’ 9h40’ Tr.N kết hợp tự luận 

8 Chiều 
Ngữ văn 90 phút 13h55’ 14h Tr.N kết hợp tự luận 

Môn thứ 4 45 phút 16h 16h5’ Tr.N kết hợp tự luận 

08/05/

2021 

6 Sáng 
Toán 90 phút 7h25’ 7h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

Tiếng Anh 45 phút 9h35’ 9h40’ Tr.N kết hợp tự luận 

8 Chiều 
Toán 90 phút 13h55’ 14h Tr.N kết hợp tự luận 

Tiếng Anh 45 phút 16h 16h5’ Tr.N kết hợp tự luận 

II. Khảo sát cấp THPT, trung tâm GDTX 

1. Đối tượng khảo sát 

- Khảo sát học kỳ I: Học sinh lớp 11, 12 các trường THPT và học viên lớp 11, 12 trung 

tâm GDTX. 
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- Khảo sát học kỳ II: Học sinh lớp 10, 12 các trường THPT và học viên lớp 10, 12 

trung tâm GDTX. 

2. Nội dung và hình thức khảo sát 

a) Lớp 12: 

- Đề khảo sát dùng chung cho học sinh các trường THPT và học viên các trung tâm 

GDTX. 

- Nội dung và hình thức khảo sát: theo định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT.  

Chú ý: Đối với bài tự chọn học sinh có thể chọn một trong hai bài thi tổ hợp hoặc cả 
hai bài. 

b) Lớp 10 và 11: 

- Học sinh các trường THPT làm 05 bài khảo sát bắt buộc gồm: Môn Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh, 01 môn KHXH (là một trong các môn Lịch sử, Địa lí, GDCD) và 01 môn 

KHTN (là một trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học). 

- Học viên trung tâm GDTX khảo sát theo đề riêng và làm 04 bài bắt buộc gồm: Môn 

Toán, Ngữ văn, 01 môn KHXH (là một trong các môn Lịch sử, Địa lí) và 01 môn KHTN (là 

một trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học). 

- Môn Ngữ văn khảo sát theo hình thức tự luận. 

- Các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD theo hình thức trắc 

nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm khoảng 40%. 

- Môn Tiếng Anh: Theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trắc nghiệm khoảng 

50%; đề khảo sát theo chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm, có phần nghe hiểu. 

3. Thời gian và thời lượng khảo sát 

Sở GDĐT không tổ chức khảo sát chất lượng đối với trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong, giao cho trường tổ chức khảo sát chất lượng cho học sinh đảm báo đánh giá chính 

xác trình độ, năng lực của học sinh. 

a) Khảo sát học kỳ I 

Ngày Buổi Lớp 
Môn/bài 

khảo sát 

Thời gian 

làm bài 

Giờ 

phát đề 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

Hình thức khảo sát 

21/12/

2020 

Sáng 

12 Ngữ văn 120 phút 7h25’ 7h30’ Tự luận 

11 
01 Môn 

KHXH 
45 phút 9h55’ 10h Tr.N kết hợp tự luận 

Chiều 

12 Toán 90 phút 13h55’ 14h Trắc nghiệm 

11 
01 Môn 

KHTN 
45 phút 15h55’ 16h Tr.N kết hợp tự luận 

22/12/

2020 

Sáng 12 
Bài tổ hợp 

KHTN 

Mỗi môn 

50 phút 
7h25’ 7h30’ Trắc nghiệm 

Chiều 
11 Ngữ văn 90 phút 13h55’ 14h Tự luận 

12 Tiếng Anh 60 phút 15h55’ 16h Trắc nghiệm 

23/12/

2020 

Sáng 12 
Bài tổ hợp 

KHXH 

Mỗi môn 

50 phút 
7h25’ 7h30’ Trắc nghiệm 

Chiều 11 
Toán 90 phút 13h55’ 14h Tr.N kết hợp tự luận 

Tiếng Anh 45 phút 15h55’ 16h Tr.N kết hợp tự luận 
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b) Khảo sát học kỳ II 

Ngày Lớp Buổi 
Môn/bài 
khảo sát 

Thời gian 
làm bài 

Giờ 
phát đề 

Giờ bắt 
đầu làm 

bài 
Hình thức khảo sát 

19/04/

2021 
12 

Sáng Ngữ văn 120 phút 7h25’ 7h30’ Tự luận 

Chiều 
Bài tổ hợp 

KHTN 

Mỗi môn 

50 phút 
13h55’ 14h Trắc nghiệm 

20/04/

2021 
12 

Sáng 
Toán 90 phút 7h25’ 7h30’ Trắc nghiệm 

Tiếng Anh 60 phút 9h25’ 9h30’ Trắc nghiệm 

Chiều 
Bài tổ hợp 

KHXH  

Mỗi môn 

50 phút 
13h55’ 14h Trắc nghiệm 

07/05/
2021 

10 
Sáng 

Ngữ văn 90 phút 7h25’ 7h30’ Tự luận 

01 Môn 
KHTN 

45 phút 9h25’ 9h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

Chiều Tiếng Anh 60 phút 13h55’ 14h Tr.N kết hợp tự luận 

08/05/
2021 

10 Sáng 

Toán 90 phút 7h25’ 7h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

01 Môn 
KHXH 

45 phút 9h25’ 9h30’ Tr.N kết hợp tự luận 

III. Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 

Hình thức thi, cấu trúc đề thi, thời gian làm bài theo hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021. 

Thời gian dự kiến: 01-03/6/2021, Sở GDĐT sẽ có Công văn hướng dẫn chi tiết sau. 

C. KINH PHÍ KHẢO SÁT 

Các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục được giao chi cho việc in sao 

và vận chuyển đề khảo sát tới từng học sinh. Mức chi thực hiện theo thông báo số Thông 

báo số 314/TB-STC ngày 11/12/2019 của Sở Tài chính. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Phòng GDTrH chủ trì trong các khâu xây dựng kế hoạch, thiết kế ma trận đề, xây 

dựng đề, in sao đóng gói, vận chuyển đề, xây dựng các văn bản hướng dẫn cho từng đợt 

khảo sát, phân tích kết quả khảo sát, thanh quyết toán kinh phí cho các đợt khảo sát. 

- Phòng GDCN&GDTX phối hợp với phòng GDTrH trong công tác hướng dẫn, chỉ 

đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để triển khai tốt các đợt khảo sát. 

- Hội đồng chuyên môn của Sở thực hiện việc tư vấn về chuyên môn (xây dựng ma 

trận đề, xây dựng đề, hình thức khảo sát,...) cho từng đợt khảo sát. 

- Phòng KH-TC hướng dẫn việc thanh quyết toán cho từng đợt khảo sát theo đúng quy 

định hiện hành. 
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- Các phòng GDĐT: Thực hiện việc hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức cho các cơ sở giáo 

dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện từng đợt khảo sát; tổng hợp kết quả khảo sát của các 

cơ sở giáo dục và báo cáo về Sở GDĐT. 

- Các trường THPT, trung tâm GDTX: Thực hiện việc tổ chức khảo sát, chấm bài và 

báo cáo kết quả khảo sát về Sở GDĐT. 

Nơi nhận: 

- Các đ/c PGĐ (để chỉ đạo); 
- Phòng GDCN&GDTX, KHTC,  

TTr, KT&KĐCLGD (để p/h); 
- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cao Xuân Hùng 
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