
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:           /SGDĐT-GDTrH 

  V/v hướng dẫn tổ chức dạy, học và 

kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 

2019-2020 đối với học sinh 

 Trung học phổ thông 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Định, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 
      

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc 

 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Định về việc đảm bảo an toàn cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh 

khi đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định 

số 1535/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc điều 

chỉnh, bổ sung Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh về 

ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh áp dụng từ năm học 2017-2018; Công văn 

số 1360/BGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng 

dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GD&ĐT) Bình Định yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc triển khai 

thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Tổ chức dạy và học học kỳ 2 năm học 2019-2020 

a) Tiếp tục thực hiện Công văn số 610/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2020 của Sở 

GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 

2019-2020;  

b) Chỉ đạo các tổ/nhóm bộ môn xây dựng lại kế hoạch thời gian môn học đã 

được điều chỉnh nội dung theo khung thời gian: 

- Bắt đầu dạy và học từ ngày 27/4/2020;  

- Kết thúc học kỳ 2 (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 11/7/2020; 

- Kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020;  

c) Các môn Thể dục, GDQP-AN giao Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên thực hiện 

tinh giản nội dung dạy học tương đương các môn học khác; 

d) Không tiếp tục dạy các chủ đề tự chọn; 

đ) Tăng cường hướng dẫn học sinh ôn tập, rèn luyện những nội dung đã học để 

đảm bảo kiến thức hoàn thành các bài kiểm tra; khi thực hiện các bài kiểm tra giáo 

viên khẩn trương chấm, trả bài cho học sinh và lên điểm trên phần mềm vnEdu; 

e) Đối với lớp 12: Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên bám sát cấu trúc đề minh họa 

của Bộ GD&ĐT để hướng dẫn học sinh học tập, ôn luyện có hiệu quả; Tăng cường 
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luyện tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo hình thức trắc nghiệm khách quan (trừ 

môn Ngữ văn). 

2. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020 

a) Thời gian kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020: từ ngày 22/6 đến 

ngày 01/7/2020.   

b) Đối với số lần kiểm tra cho điểm (đầu điểm) thường xuyên và kiểm tra định 

kỳ, giảm 1/3 số đầu điểm, bảo đảm yêu cầu: 

- Đối với kiểm tra thường xuyên 

+ Môn học có từ 1 tiết trở xuống/tuần: Ít nhất 1 đầu điểm; 

+ Môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: Ít nhất 2 đầu điểm; 

+ Môn học có từ 3 tiết trở lên/tuần: Ít nhất 3 đầu điểm. 

- Đối với kiểm tra định kỳ 

+ Môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: Ít nhất 1 đầu điểm; 

+ Môn học có từ trên 2 tiết/tuần: Ít nhất 2 đầu điểm. 

Nhận được Công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT 

và trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc thì phản ảnh bằng văn bản giấy hoặc gửi qua email về Sở GD&ĐT (qua 

Phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                       KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Các phòng CMNV thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH.                                                                                          

                                                                                                                        

     Lê Thị Điển 
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