UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2280/SGDĐT-QLCLGDCN

Gia Lai, ngày 06 tháng 10 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
quản lý chất lượng, giáo dục chuyên
nghiệp năm học 2021-2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nqhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với
dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục
và đào tạo; Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học
2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường
xuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Công văn số 1357/UBND-KGVX ngày
20/9/2021 của của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ,
giải pháp năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai;
Công văn số 4237/BGDĐT-QLCL ngày 27/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng, năm học
2021-2022;
Sở GDĐT hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng,
giáo dục chuyên nghiệp năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Bộ
GDĐT; quán triệt và triển khai có hiệu quả sự chỉ đạo của Bộ GDĐT, của
UBND tỉnh về công tác quản lý chất lượng giáo dục; bảo đảm các kỳ kiểm tra,
kỳ thi của ngành tổ chức nghiêm túc, chính xác, công bằng, đúng quy chế.
- Tuyên truyền quán triệt ý thức trách nhiệm, kỷ cương, lề lối làm việc
cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng giáo dục; bồi dưỡng nghiệp
vụ tổ chức kiểm tra, thi cho các cơ sở giáo dục (CSGD) và tăng cường các biện
pháp phòng chống tiêu cực trong việc tổ chức kiểm tra, thi cử, cấp phát văn bằng
chứng chỉ.
- Thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục
(KĐCLGD) đối với trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường
xuyên và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với CSGD mầm non, phổ
thông. Triển khai các chương trình đánh giá quốc gia và quốc tế theo kế hoạch
chung của Bộ GDĐT.
- Tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định và phối
kết hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương có biện pháp ngăn ngừa
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tình trạng làm giả văn bằng, chứng chỉ và mua bán văn bằng, chứng chỉ. Kiểm
tra, giám sát và quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với việc sát hạch
và cấp các loại chứng chỉ ở các cơ sở giáo dục.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Công tác kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục
a) Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận
tốt nghiệp THCS
- Chỉ đạo các phòng GDĐT tổ chức thực hiện tốt việc xét công nhận hoàn
thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS theo đúng qui
định. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến quy chế xét công
nhận tốt nghiệp THCS, những chủ trương, quy định về tổ chức xét công nhận tốt
nghiệp đến với học sinh và cha mẹ học sinh.
- Phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức rà soát tất cả hồ sơ,
đảm bảo tính pháp lý, chính xác của hồ sơ học sinh cho công tác xét công nhận
tốt nghiệp THCS và có các biện pháp xử lý đối với các cá nhân thiếu trách
nhiệm, làm sai, gây ảnh hưởng thiệt hại đến quyền lợi của học sinh hoặc gây khó
khăn cho công tác quản lý hồ sơ, bằng tốt nghiệp.
b) Tổ chức các kỳ kiểm tra
Để góp phần đảm bảo tính chính xác, công bằng và khách quan trong việc
đánh giá, xếp loại học lực học sinh, công tác tổ chức kiểm tra định kỳ được thực
hiện như sau:
- Sở GDĐT ra đề kiểm tra giữa kỳ học kỳ I (kết hợp khảo sát chất lượng
đầu năm), kiểm tra học kỳ I, kiểm tra học kỳ II ở khối lớp 12: gồm 9 môn Toán,
Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và GDCD (hệ
GDTX không kiểm tra môn Tiếng Anh và GDCD).
- Khuyến khích phòng GDĐT ra đề kiểm tra học kỳ I, kiểm tra học kỳ II
một số khối lớp ở cấp THCS, kiểm tra tối thiểu 4 môn gồm Ngữ văn, Toán,
Tiếng Anh và một môn được chọn, thông báo vào đầu mỗi học kỳ.
c) Tổ chức thi chọn học sinh giỏi các cấp
- Thi chọn học sinh giỏi THCS (lớp 9) cấp tỉnh:
Chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện việc thi, chọn học sinh giỏi theo
đúng văn bản hướng dẫn và lưu ý một số nội dung:
+ Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố thành lập các đội tuyển tham
dự kỳ thi;
+ Các trường phổ thông nhiều cấp học lập đội tuyển tham gia dự thi ở cấp
huyện, thành phố giống như trường THCS trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
- Thi chọn học sinh giỏi THPT (lớp 12) cấp tỉnh: Kỳ thi này được tổ chức
thành 02 bảng, cụ thể như sau:
+ Bảng A để tuyển chọn học sinh xuất sắc, thành lập Đội tuyển học sinh
giỏi của tỉnh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học
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2021-2022 (nội dung thi: chương trình THPT và chương trình THPT chuyên
hiện hành), được tổ chức tại Trường THPT chuyên Hùng Vương;
+ Bảng B để tạo phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các trường phổ
thông (nội dung thi: chương trình THPT), được tổ chức tại Trường THPT
Pleiku.
- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT: Tổ chức tại Trường THPT
chuyên Hùng Vương theo kế hoạch của Bộ GDĐT.
d) Tổ chức thi nghề phổ thông
- Tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 11 của năm học 2020-2021
vào cuối tháng 10/2021 (do dịch bệnh Covid-19 kéo dài chưa tổ chức được trong
năm học 2020-2021).
- Tổ chức kỳ thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 11 năm hoc 2021-2022
vào đầu tháng 8/2022 (chỉ một kỳ thi).
đ) Tổ chức kiểm tra cuối khóa và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
(Jrai, Bahnar)
Sở GDĐT tổ chức kiểm tra cuối khóa cho học viên học các lớp chứng chỉ
tiếng dân tộc thiểu số (Jrai, Bahnar) mở tại trường CĐSP Gia Lai, trung tâm
GDTX tỉnh và các trung tâm GDNN-GDTX vào 02 đợt trong năm.
e) Triển khai các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia,
quốc tế
- Sở GDĐT phối hợp tổ chức các kỳ khảo sát kết quả học tập của học sinh
trên diện rộng ở cấp quốc gia, quốc tế khi Bộ GDĐT ban hành kế hoạch khảo
sát.
- Các trường thực hiện tốt công tác chuẩn bị về dữ liệu hiệu trưởng, giáo
viên và học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và
nguồn lực để tham gia khảo sát chính thức kết quả học tập của học sinh lớp 9 và
lớp 11 theo Kế hoạch tổng thể tổ chức triển khai Chương trình Đánh giá định kỳ
quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9 và lớp 11 giai đoạn 2021-2022 ban
hành kèm theo Quyết định số 4376/QĐ-BGDĐT ngày 16/12/2020 của Bộ
trưởng Bộ GDĐT; khảo sát thử nghiệm Chương trình Đánh giá kết quả học tập
của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA PLM) giai đoạn 2 tại các tỉnh,
thành phố theo kế hoạch; có các phương án ứng phó với tác động của dịch
Covid19 trong quá trình triển khai.
g) Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên,
học sinh, học viên và toàn xã hội về Kỳ thi; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp
thời các qui định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi của Bộ
GDĐT và Sở GDĐT.
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- Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể
của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành GDĐT tổ
chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Chú trọng công tác lựa chọn nhân sự, công tác tập huấn kỹ thuật, nghiệp
vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ các điều
kiện, cơ sở vật chất; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và dự
phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức coi thi, chấm thi,
ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh; hướng dẫn kịp thời đến các đơn
vị văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh về Kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2022.
h) Công tác tuyển sinh đầu cấp
Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển sinh và chỉ đạo các đơn
vị triển khai thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023 theo
đúng các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT.
2. Công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về kiểm định chất
lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các CSGD mầm non, phổ
thông (quy định cụ thể tại các Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số
18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của
Bộ trưởng Bộ GDĐT), cụ thể như sau:
a) Về công tác tự đánh giá
- Đẩy mạnh công tác tự đánh giá ở các CSGD phổ thông, giáo dục mầm
non, GDTX (trừ những CSGD mới thành lập, chưa đủ điều kiện tự đánh giá), cụ
thể:
+ Các trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh đã đủ điều kiện tự
đánh giá nhưng chưa thực hiện công tác tự đánh giá, tổ chức hoàn thành công
tác tự đánh giá và gửi báo cáo tự đánh giá về Sở GDĐT (qua Phòng
QLCLGDCN) để kiểm tra, tư vấn về kỹ thuật, hỗ trợ các đơn vị hoàn chỉnh báo
cáo tự đánh giá.
+ Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các CSGD thuộc
phạm vi quản lý có đủ điều kiện nhưng chưa hoàn thành công tác tự đánh giá
khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành công tác tự đánh giá; tham mưu
UBND đầu tư kinh phí cho các CSGD đã đăng ký đạt chuẩn quốc gia trong giai
đoạn 2021-2025; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các CSGD triển khai công tác
kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy
định.
- Kinh phí chi cho hoạt động tự đánh giá thực hiện theo Thông tư số
56/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội
dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận
đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông
và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường
xuyên.
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b) Công tác đánh giá ngoài và công nhận đạt chuẩn quốc gia
- Tăng cường công tác đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục mầm non, phổ
thông.
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch Kiểm định chất lượng và công nhận
trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.
- Triển khai kiểm định chất lượng chu kỳ tiếp theo đối với các CSGD đã
được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đủ 5 năm; kiểm tra, đánh giá
CSGD nhằm công nhận lại CSGD đạt chuẩn quốc gia.
- Trên cơ sở kế hoạch đánh giá ngoài, Phòng GDĐT chỉ đạo các CSGD
hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và gửi về Sở (qua Phòng QLCLGDCN) để Sở
GDĐT tổ chức đánh giá ngoài theo quy định. Giám sát việc các trường trực
thuộc thực hiện hoạt động tự đánh giá đúng quy định và giám sát việc thực hiện
kế hoạch cải tiến chất lượng của các trường. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá,
rút kinh nghiệm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
- Các trường có kết quả đánh giá ngoài đạt từ mức 2 trở lên, Sở GDĐT
trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy
định.
3. Công tác giáo dục chuyên nghiệp
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15 tháng
01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng
giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025; phối hợp, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại
học đứng chân trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng
đào tạo.
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương và chức năng, nhiệm vụ,
năng lực của các cơ sở giáo dục đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai,
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thực hiện đẩy mạnh công tác liên kết đào
tạo; đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; đào tạo
chuyển tiếp cho các đại học; đào tạo từ xa; góp phần nâng cao trình độ, chất
lượng nguồn nhân lực, giải quyết nhu cầu học tập suốt đời của cán bộ, công
chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Khi phối hợp thực hiện các
thủ tục liên kết đào tạo, các cơ sở phối hợp đào tạo phải căn cứ vào các văn bản
quy phạm pháp luật để hoàn tất các loại hồ sơ, minh chứng trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
- Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính
quyền tỉnh Chămpasak - Lào, trường CĐSP Gia Lai tổ chức bồi dưỡng, dạy
Tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào theo sự phân công của Sở GDĐT.
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục
a) Công tác kiểm tra, đánh giá
- Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ theo định
hướng đánh giá năng lực; thực hiện nghiêm túc quy trình ra đề kiểm tra: xây
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dựng ma trận, ra đề, đáp án và hướng dẫn chấm; đẩy mạnh ứng dụng các thành
tựu về khoa học đánh giá trong biên soạn đề kiểm tra, đề thi cấp tỉnh và đề kiểm
tra cấp trường, tăng cường tính khách quan, công bằng, đáp ứng được tiêu chí
đánh giá năng lực người học.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi. Các
trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX chưa có phần mềm chấm trắc
nghiệm có kế hoạch trang bị để sử dụng trong các kỳ thi, kiểm tra nhằm đảm
bảo tính chính xác, khách quan.
- Các trường xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập để phục vụ cho công
tác giảng dạy, ôn tập và kiểm tra, đánh giá; thực hiện tổ chức kiểm tra, đánh giá
định kỳ chung toàn trường cho từng khối lớp; từng bước xây dựng hệ thống triển
khai kiểm tra, đánh giá trực tuyến ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của
dịch bệnh.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm, kiểm tra
học kỳ I, kiểm tra học kỳ II theo hướng tinh gọn, ít tốn kém nhưng đảm bảo tính
bảo mật, hiệu quả và góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học.
b) Công tác tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT
- Lập kế hoạch chỉ đạo các đơn vị kiểm tra hồ sơ học sinh, học viên. Thủ
trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về hồ sơ của đơn vị.
Sau khi kiểm tra, các đơn vị báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra hồ sơ học
sinh, học viên về Sở (qua Phòng QLCLGDCN).
- Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ thi, huy động lực lượng tham gia làm
công tác thi theo đúng Quy chế. Quy trách nhiệm cho từng cá nhân, từng bộ
phận vi phạm quy chế, quy định trong công tác thi, xét công nhận tốt nghiệp.
Bảo đảm tính nghiêm túc, chính xác, công bằng trong thi cử và xét tuyển.
- Thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi, xét công nhận tốt
nghiệp theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.
c) Công tác tuyển sinh đầu cấp
- Triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp theo đúng kế hoạch đã được phê
duyệt, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh ứng
dụng CNTT trong công tác tuyển sinh đầu cấp.
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị
tăng cường công tác tuyển sinh trực tuyến, đặc biệt là công tác tuyên truyền để
phụ huynh, học sinh tham gia đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống phần
mềm tuyển sinh của đơn vị. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, thực hiện công tác
tuyển sinh đầu cấp trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh của Sở GDĐT.
2. Công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động tự đánh giá đúng quy trình, trong
đó chú trọng xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, khả
thi; chỉ đạo việc triển khai hoạt động đánh giá ngoài với mục đích chính là tư
vấn, hỗ trợ các nhà trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng.
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- Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; xây
dựng kế hoạch khả thi, bố trí nguồn kinh phí phù hợp theo quy định tại Thông tư
số 56/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội
dung chi, mức chi cho hoạt động KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia
đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.
- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đối với các phòng GDĐT và các cơ sở
giáo dục về việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra; tập trung nâng cao chất lượng
các hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài, đặc biệt là công tác cải tiến chất
lượng sau đánh giá bảo đảm thực chất, hiệu quả; xây dựng và phát triển văn hóa
chất lượng trong nhà trường. Có các phương án ứng phó với tác động của dịch
Covid-19 trong quá trình triển khai.
- Chú trọng công tác truyền thông, rà soát, củng cố và đề nghị bồi dưỡng
đội ngũ chuyên gia đánh giá ngoài đảm bảo đủ số lượng, chất lượng để đáp ứng
yêu cầu đánh giá ngoài theo kế hoạch của ngành.
- Tăng cường ứng dụng CNTT trong việc triển khai công tác bảo đảm và
KĐCLGD đối với các cấp học.
3. Công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ
- Thực hiện theo quy định tại Công văn số 1646/SGDĐT-KTQLCLGD
ngày 15/9/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý
văn bằng, chứng chỉ. Đồng thời, thực hiện tốt việc quản lý văn bằng, chứng chỉ
theo Công văn số 1800/BGDĐT-QLCL ngày 05/5/2021 của Bộ GDĐT về việc
tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở giáo dục thực hiện tốt
công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định.
Trên cơ sở các nội dung hướng dẫn cùng với dự kiến kế hoạch các kỳ
kiểm tra, kỳ thi của năm học 2021-2022 (phụ lục đính kèm), các đơn vị xây
dựng kế hoạch triển khai trong phạm vi của đơn vị, đồng thời chủ động bố trí
các hoạt động dạy, học phù hợp với kế hoạch chung. Trong quá trình thực hiện,
nếu có vướng mắc, phát sinh cần báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng
QLCLGDCN;
e-mail:
phongktkd.sogialai@moet.edu.vn;
điện
thoại:
0269.3828561) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (báo cáo);
- Các phòng CMNV Sở (phối hợp);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCLGDCN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long
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DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC KỲ KIỂM TRA, KỲ THI NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Công văn số 2280/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 06 tháng 10 năm 2021)
Tháng

Ngày

10/2021 18-22/10/2021
10/2021

30/1007/11/2021

11/2021 08-13/11/2021

12/2021 13-18/12/2021

03-08/01/2022

01/2022

03-08/01/2022

15-16/01/2022

Nội dung

Thi chọn học sinh giỏi THPT Địa điểm thi: Trường THPT
(lớp 12) cấp tỉnh (Bảng A)
chuyên Hùng Vương
Sở GDĐT tổ chức thi tại các đơn
Thi nghề phổ thông năm học
vị, chấm thi lý thuyết tập trung tại
2020-2021
Sở GDĐT
Kiểm tra giữa kỳ, học kì I (kết Sở GDĐT ra đề kiểm tra, các
hợp Khảo sát chất lượng đầu trường in sao đề, tổ chức coi
năm) ở khối lớp 12 hệ GDPT kiểm tra, chấm và tổng hợp báo
và GDTX
cáo kết quả
Thi chọn học sinh giỏi THPT Địa điểm thi: Trường THPT
(lớp 12) cấp tỉnh (Bảng B)
Pleiku
Kiểm tra học kỳ I: Lớp 12 hệ Sở GDĐT ra đề kiểm tra, các đơn
GDPT (9 môn) và GDTX (7 vị in sao đề, tổ chức coi kiểm tra,
môn); nội dung đã học hết chấm và tổng hợp báo cáo kết
tuần 17
quả
- Phòng GDĐT tổ chức ra đề
kiểm tra cho khối lớp 9 (một số
môn), chỉ đạo việc tổ chức kiểm
Kiểm tra học kỳ I cho các
tra của các đơn vị cho các khối
khối lớp 6, 7, 8, 9 và khối lớp
lớp còn lại
10, 11
- Các trường phổ thông tự tổ chức
kiểm tra cho các khối lớp 10, lớp
11
Kiểm tra cuối khóa tiếng dân
Địa điểm: Tại các huyện, TX, TP
tộc thiểu số (Jrai, Bahnar)

- Thi chọn học sinh giỏi lớp 9
cấp tỉnh (8 môn: Ngữ văn,
02/2022 14-19/02/2022 Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh
học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa
lí)
Thi chọn học sinh giỏi quốc
3/2022 04-06/3/2022 gia THPT năm học 20212022
02-07/5/2022

5/2022

09-14/5/2022

16-21/5/2022

Ghi chú

Địa điểm thi: Trường THCS
Phạm Hồng Thái, Tp. Pleiku
Địa điểm thi: Trường THPT
chuyên Hùng Vương

Sở GDĐT ra đề kiểm tra, các đơn
Kiểm tra học kỳ II: Lớp 12
vị in sao đề, tổ chức coi kiểm tra,
hệ GDPT (9 môn) và GDTX
chấm và tổng hợp báo cáo kết
(7 môn)
quả.
Phòng GDĐT tổ chức ra đề kiểm
Kiểm tra học kỳ II lớp 9
tra (một số môn), chỉ đạo các đơn
vị coi kiểm tra, chấm kiểm tra
- Phòng GDĐT chỉ đạo các đơn
Kiểm tra học kỳ II cho các vị tổ chức kiểm tra (THCS)
khối lớp 6, 7, 8 và khối lớp - Các trường phổ thông tự tổ chức
10, 11
kiểm tra cho các khối lớp 10, lớp
11
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21-22/5/2022
5/2022

23-28/5/2022
24-29/5/2022

06-08/6/2022
6/2022
Tháng 6/2022
7/2022

11-16/7/2022
Tháng 7/2022

8/2022

01-31/8/2022

Kiểm tra cuối khóa tiếng dân
Địa điểm: Tại các huyện, TX, TP
tộc thiểu số (Jrai, Bahnar)
Xét công nhận tốt nghiệp Theo kế hoạch chung của Bộ
THCS
GDĐT và Sở GDĐT
Sở GDĐT ra đề thi, các đơn vị in
Thi thử trước Kỳ thi tốt
sao đề, tổ chức coi thi, chấm thi
nghiệp THPT năm 2022
và tổng hợp báo cáo kết quả
Thi tuyển sinh vào lớp 10
trường THPT chuyên Hùng Sở GDĐT tổ chức
Vương
Thi tốt nghiệp THPT năm
Theo kế hoạch của Bộ GDĐT
2022
Sở GDĐT chỉ đạo các trường
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT
thực hiện
Tuyển sinh ĐH, CĐSP
Theo kế hoạch của Bộ GDĐT
Sở GDĐT tổ chức thi tại các đơn
Thi Nghề phổ thông năm học
vị, chấm thi lý thuyết tập trung tại
2021-2022
Sở GDĐT

