UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1084 /PGD&ĐT-GDTHCS
V/v thực hiện kiểm tra, đánh giá
cuối học kỳ 1, năm học 2021-2022

Diên Khánh, ngày 13 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:
- Các trường THCS trong toàn huyện;
- Các trường tiểu học và THCS.
Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo chỉ đạo của Bộ Giáo
dục và Đào tạo: “Bảo đảm an toàn trường học; chủ động, linh hoạt thực hiện chương
trình, kế hoạch năm học để ứng phó với diễn biến khó lường của dịch Covid-19”;
Căn cứ Công văn số 3006/SGDĐT-GDTrHTX ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo, ngày 15 tháng 11 năm 2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có
Văn bản số 974/PGD&ĐT-GDTHCS về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá định kỳ
năm học 2021-2022.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, khó
lường. Đồng thời, để tránh việc hiểu chưa chính xác về khái niệm “Kiểm tra, đánh giá
định kỳ” trong Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ
GDĐT. Để tiếp tục thực hiện quan điểm “Phát huy tính chủ động, linh hoạt của
nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, của giáo viên trong việc
thực hiện chương trình giáo dục”,
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1
năm học 2021-2022 và đề nghị các trường thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Hình thức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1, thực hiện theo Văn bản
số 974/PGD&ĐT-GDTHCS ngày 15 tháng 11 năm 2021.
Thời gian kiểm tra: Các trường chủ động tổ chức thực hiện trong các tuần
Chương trình từ tuần 15 đến 17.
2. Ngay sau khi hoàn tất việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ (giữa kỳ và
cuối kỳ), Hiệu trưởng các trường báo cáo tóm tắt hình thức, kết quả kiểm tra;
đồng thời đánh giá và đề xuất gửi về Phòng Giáo dục (nơi chuyên môn GDTHCS;
Đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ E.mail: ltnghia.dk@khanhhoa.edu.vn)

để tiện theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ và chỉ đạo trong thời gian còn lại của
năm học 2021-2022.
Nhận được Văn bản này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường
khẩn trương triển khai, nghiên cứu thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện,
nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Phòng Giáo dục (nơi chuyên môn
GDTHCS) để cùng thống nhất hướng giải quyết./.
Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên (VBĐT, để th/hiện);

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Phòng GDTrHTX-Sở GDĐT (VBĐT);
- Lãnh đạo PGD&ĐT (VBĐT);
- Ch/viên: GDTX, THTĐ PGD&ĐT (VBĐT);
- Lưu: VT, GDTHCS.
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