
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG 

 

Số: 117/KH-LTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày 21 tháng 8 năm 2019 
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Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và 

học sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 

2019 – 2020; 

Căn cứ Công văn số 2262/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 8 năm 2019 của 

Phòng Giáo dục trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc 

hướng dẫn tổ chức các kỳ kiểm tra năm học 2019 – 2020, 

Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì 

năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học lực học sinh thông qua các bài kiểm 

tra thường xuyên, kiểm tra định kì.  

- Tổ chức các kì kiểm tra chọn các đội tuyển tham dự các kì thi học sinh giỏi các 

cấp, trong và ngoài nhà trường. 

2. Yêu cầu 

- Hoàn thành các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì theo đúng quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào 

tạo. 

- Các kì kiểm tra chọn các đội tuyển phải đảm bảo công bằng, khách quan, trên 

tinh thần tự nguyện của học sinh, đảm bảo chọn được đội tuyển chất lượng tham gia 

các kì thi. 

- Bảo mật các đề thi, kiểm tra. 

- Tổ chức coi kiểm tra nghiêm túc, đúng giờ, đúng quy chế. 

- Chấm, trả bài và nhập điểm đúng quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Hình thức tổ chức, môn kiểm tra, nội dung và thời lượng kiểm tra 

1.1. Hình thức tổ chức 

- Đề kiểm tra: 
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+ Các bài kiểm tra thường xuyên: giáo viên bộ môn ra đề theo khung ma trận 

tổ bộ môn đã thống nhất, in sao đề. 

+ Các bài kiểm tra định kì: Tổ trưởng phân công giáo viên ra đề, phản biện và 

duyệt đề kiểm tra chuyên; Giáo viên bộ môn ra đề, phản biện theo phân công của tổ 

trưởng bộ môn và duyệt đề kiểm tra chung mà giáo viên ra đề hoặc phản biện; Bộ 

phận khảo thí in sao đề.  

- Tổ chức kiểm tra: 

+ Các bài kiểm tra thường xuyên: giáo viên bộ môn tổ chức kiểm tra, chấm, 

trả bài theo quy định chung của tổ bộ môn. 

+ Các bài kiểm tra định kì: Tổ trưởng đăng kí lịch kiểm tra; Ban giám hiệu tổ 

chức kiểm tra theo lịch kiểm tra chung; Tổ bộ môn và bộ phận khảo thí phối hợp tổ 

chức chấm, trả bài. 

- Thông tin kiểm tra: học sinh xem lịch kiểm tra công bố đầu mỗi học kì và cập 

nhật trong lịch hoạt động tuần; xem danh sách phòng thi, điểm số, đăng kí phúc khảo 

thông qua trang thông tin điện tử của trường: http://chuyenlytutrong.edu.vn/. Thời 

gian đăng kí phúc khảo: trong vòng 02 ngày kể từ ngày kết quả được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của trường. 

1.2. Môn, bài kiểm tra 

- Đề thi Học kì khối 12 các môn, bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự 

nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công 

dân) theo đề thi chung của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Các đề kiểm tra khác do giáo viên nhà trường phụ trách.  

- Môn Công nghệ 10 và môn Tin học: làm báo cáo chủ điểm lấy điểm thi học kì. 

- Khối 10 và khối 11 báo cáo đề cương chuyên đề (học kì I) lấy điểm 15 phút 

môn chuyên; báo cáo chuyên đề (học kì II) lấy điểm 1 tiết môn chuyên (đối với 

những chuyên đề được chọn). Khối 12 không thực hiện chuyên đề. Bài thi học kì 

môn chuyên tiếng Pháp là bài thi Song ngữ. 

1.3. Nội dung kiểm tra 

- Đối với các môn khối 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ra đề:  

+ Học kì I: Từ tuần 1 đến hết tuần 16.  

+ Học kì II: Từ tuần 17 đến hết tuần 31.  

+ Thi thử THPT quốc gia 2020: Chương trình toàn cấp học. 

- Các bài kiểm tra thường xuyên: kiến thức học sinh vừa học; mức độ nhận biết 

và thông hiểu. Số lần kiểm tra theo quy định của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT 

ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau: trong mỗi 

học kỳ một học sinh phải có số lần KTtx của từng môn học bao gồm cả kiểm tra các 

loại chủ đề tự chọn như sau: 

+ Môn học có 1 tiết trở xuống/tuần: Ít nhất 2 lần; 

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

+ Môn học có từ 3 tiết trở lên/tuần: Ít nhất 4 lần. 

- Các bài kiểm tra định kì: Mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Số lần 

kiểm tra và nội dung kiểm tra theo quy định trong kế hoạch dạy học bộ môn.   

http://chuyenlytutrong.edu.vn/
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- Các bài kiểm tra chuyên: 70% kiến thức nền nâng cao; 30% kiến thức chuyên. 

Mỗi học kì kiểm tra chuyên 4 lần lấy điểm 3 cột điểm 1 tiết và 1 cột điểm thi học kì.  

1.4. Hình thức và thời lượng kiểm tra 

- Các bài kiểm tra thường xuyên: Khuyến khích thực hiện nhiều hình thức đánh 

giá khác nhau, tăng cường hình thức tự luận, khuyến khích thực hiện các hoạt động 

trải nghiệm, STEM, dự án,… Thời lượng kiểm tra viết tại lớp không quá 20 phút. 

- Các bài kiểm tra định kì: kết hợp tự luận và các hình thức trắc nghiệm theo quy 

định chuyên môn. Thời lượng: 

+ Các bài thi học kì: từ 45 phút đến 120 phút; 

+ Các bài kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn, môn chuyên khối 10 và khối 11, môn 

chuyên Tin học và chuyên Toán khối 12: 90 phút; 

+ Môn chuyên tiếng Anh khối 12: 60 phút; 

+ Môn chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý khối 12: 50 phút; 

+ Các môn, bài còn lại: 45 phút. 

2. Lịch kiểm tra 

2.1. Lịch kiểm tra chung với Sở Giáo dục và Đào tạo: khối 12 

Kì thi Ngày Buổi Bài/Môn Phát đề 
Tính giờ 

làm bài 
Thời lượng Thu bài 

Học kì I 

19/12/2019 

(Thứ năm) 

Sáng Ngữ văn 07g25 07g30 120 phút 09g30 

Chiều Toán 13g30 13g40 90 phút 15g10 

20/12/2019 

(Thứ sáu) 

Sáng 
Khoa học 

tự nhiên 

Vật lý 07g30 07g40 50 phút 08g30 

Hóa học 08g40 08g50 50 phút 09g40 

Sinh học 09g50 10g00 50 phút 10g50 

Chiều Ngoại ngữ 13g30 13g40 60 phút 14g40 

21/12/2019 

(Thứ bảy) 
Sáng 

Khoa học 

xã hội 

Lịch sử 07g30 07g40 50 phút 08g30 

Địa lý 08g40 08g50 50 phút 09g40 

Giáo dục công dân 09g50 10g00 50 phút 10g50 

Học kì II 

09/4/2020 

(Thứ năm) 

Sáng Ngữ văn 07g25 07g30 120 phút 09g30 

Chiều Toán 13g30 13g40 90 phút 15g10 

10/4/2020 

(Thứ sáu) 

Sáng 
Khoa học 

tự nhiên 

Vật lý 07g30 07g40 50 phút 08g30 

Hóa học 08g40 08g50 50 phút 09g40 

Sinh học 09g50 10g00 50 phút 10g50 

Chiều Ngoại ngữ 13g30 13g40 60 phút 14g40 

11/4/2020 

(Thứ bảy) 
Sáng 

Khoa học 

xã hội 

Lịch sử 07g30 07g40 50 phút 08g30 

Địa lý 08g40 08g50 50 phút 09g40 

Giáo dục công dân 09g50 10g00 50 phút 10g50 

Thi thử 

THPTQG 

14/5/2020 

(Thứ năm) 

Sáng Ngữ văn 07g25 07g30 120 phút 09g30 

Chiều Toán 13g30 13g40 90 phút 15g10 

15/5/2020 

(Thứ sáu) 
Sáng 

Khoa học 

tự nhiên 

Vật lý 07g30 07g40 50 phút 08g30 

Hóa học 08g40 08g50 50 phút 09g40 
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Sinh học 09g50 10g00 50 phút 10g50 

Chiều Ngoại ngữ 13g30 13g40 60 phút 14g40 

16/5/2020 

(Thứ bảy) 
Sáng 

Khoa học 

xã hội 

Lịch sử 07g30 07g40 50 phút 08g30 

Địa lý 08g40 08g50 50 phút 09g40 

Giáo dục công dân 09g50 10g00 50 phút 10g50 

 

2.2. Lịch kiểm tra chung của nhà trường 

Ban hành vào đầu mỗi học kì và trước mỗi kì thi học kì. 

2.3. Đối với đội tuyển quốc gia 

- Thực hiện chế độ đặc cách học sinh đội tuyển dự thi kì thi chọn học sinh giỏi 

cấp quốc gia từ ngày 23/9/2019 đến hết ngày 15/01/2020.  

- Giáo viên bộ môn tổ chức các bài kiểm tra hệ số 1 và hệ số 2 (các môn không 

kiểm tra chung) của học kì I, trễ nhất là ngày 20/11/2019. Hình thức: giao nhiệm vụ 

về nhà.  

- Học sinh tham gia các bài kiểm tra định kì chung cùng thời gian kiểm tra với 

học sinh toàn trường, đề riêng, đề mở. Tổ bộ môn tổ chức các bài kiểm tra chuyên 

riêng cho học sinh đội tuyển.  

- Khảo thí tổ chức các bài thi học kì I trước ngày 24/11/2019. Học sinh làm bài ở 

nhà. Tổ bộ môn gửi đề trước ngày 18/11/2019, nhận bài chấm: 08 giờ ngày 

23/11/2019.  

- Hoàn thành điểm số học kì I trước ngày 25/11/2019. 

- Học sinh đội tuyển nghỉ học giờ chính khóa từ đầu tháng 12 đến thời gian thi 

để tập trung học ôn luyện đội tuyển. 

- Nhà trường sắp lịch ôn tập trước kì kiểm tra; tổ bộ môn phân công giáo viên ôn 

tập tập trung cho các đội tuyển đối với các bài kiểm tra lần 1 của học kì II. Tất cả các 

bài kiểm tra học kì II, học sinh các đội tuyển thực hiện kiểm tra chung. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Lịch làm việc: 

Thời gian Nội dung Người phụ trách 

09-15/8/2019 Xây dựng kế hoạch Thảo Nguyên 

09-20/8/2019 Xây dựng lịch kiểm tra học kì I 
Thảo Nguyên, 

Tổ trưởng 

Tháng 9/2019 

Chọn đội tuyển tham dự kì thi chọn đội 

tuyển học sinh giỏi quốc gia của Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Tổ trưởng 

Tháng 10/2019 

Chọn đội tuyển tham dự kì thi học sinh 

giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp 

thành phố 

Tổ trưởng tổ Toán, 

Vật lý, Hóa học, Sinh 

học 

10-28/12/2019 Tổ chức thi và tổng kết điểm học kì I 
Thảo Nguyên,  

toàn trường 

20-31/12/2019 Xây dựng lịch kiểm tra học kì II 
Thảo Nguyên, 

Tổ trưởng 
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Tháng 12/2019 
Chuẩn bị hồ sơ dự thi Khoa học – kỹ 

thuật cấp thành phố 

Giáo viên hướng dẫn, 

giáo vụ 

Tháng 01/2020 
Chọn đội tuyển tham dự kì thi học sinh 

giỏi lý thuyết cấp thành phố 
Tổ trưởng 

Tháng 02/2020 

Chọn đội tuyển tham dự kì thi học sinh 

giỏi thực hành cấp thành phố 

Tổ trưởng Vật lý, Hóa 

học, Sinh học 

Chuẩn bị hồ sơ dự thi Khoa học – kỹ 

thuật cấp quốc gia (nếu có) 

Giáo viên hướng dẫn, 

giáo vụ 

Tháng 3/2020 
Tổ chức chọn đội tuyển thi Olympic 

30/4 
Tổ trưởng 

09-18/4/2020 
Tổ chức thi học kì II và tổng kết điểm 

khối 12 
Thảo Nguyên 

04-16/5/2020 
Tổ chức thi học kì II và tổng kết điểm 

khối 10, 11 

Thảo Nguyên, 

Toàn trường 

14-16/5/2020 Tổ chức thi khảo sát chất lượng khối 12 Thảo Nguyên 

Tháng 4-

5/2020 

Chuẩn bị hồ sơ thi THPTquốc gia khối 

12 

Giáo viên chủ nhiệm 

12, giáo vụ 

 

- Văn phòng triển khai kế hoạch đến toàn trường: 10/9/2019. 

- Phó Hiệu trưởng phụ trách khảo thí: tổ chức ra đề, in sao đề, tổ chức coi kiểm 

tra, chấm trả bài các bài kiểm tra chung; tổ chức chấm kiểm tra; tổng hợp báo cáo kết 

quả, bảo mật đề kiểm tra.  

- Bộ phận khảo thí: thực hiện in sao đề, chấm trắc nghiệm, bảo mật đề kiểm tra. 

- Bộ phận giáo vụ: kiểm tra việc thực hiện nền nếp của học sinh; lập danh sách 

các phòng kiểm tra, thi, sơ đồ chỗ ngồi, tổng hợp kết quả kiểm tra, thi,… 

- Tổ trưởng: tổ chức thực hiện ma trận đề, phân công giáo viên ra đề và phản 

biện; rút kinh nghiệm và đánh giá các đề kiểm tra; tổ chức chọn các đội tuyển và đề 

xuất danh sách thí sinh dự thi; tổ chức thảo luận đáp án và chấm các bài kiểm tra; báo 

cáo điểm số; kí duyệt đề chuyên, kí xác nhận đề kiểm tra chung, quản lý đề kiểm tra 

thường xuyên của giáo viên bộ môn. 

- Giáo viên bộ môn: tổ chức kiểm tra thường xuyên; coi kiểm tra, chấm bài theo 

sự phân công, nhập điểm trên hệ thống SMAS theo quy định; ra đề, phản biện, chịu 

trách nhiệm và bảo mật đề kiểm tra. 

- Thời hạn nộp đề và kí duyệt đề: thứ năm hàng tuần, tại phòng khảo thí, thông 

qua email khaothi.cltt@cantho.edu.vn. 

Duyệt của Hiệu trưởng Người lập kế hoạch 

 

 

 

 

Cao Thị Ngọc Hà Nguyễn Lê Thảo Nguyên 
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LỊCH KIỂM TRA CHUNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020 

TUẦN Khối 10 Khối 11 Khối 12 Ngày kiểm tra Buổi Tiết/Giờ Hạn nộp đề 

6 Ngữ văn lần 1 Ngữ văn lần 1 Ngữ văn lần 1 Tổ quản lý       

7 Chuyên lần 1 Chuyên lần 1 Chuyên lần 1 Thứ ba 17/9/2019 Chiều 14g00-15g30 Thứ năm 12/9/2019 

8     Tiếng Anh lần 1 Thứ ba 24/9/2019 Sáng Tiết 2 Thứ năm 19/9/2019 

8     Toán lần 1 Thứ năm 26/9/2019 Sáng Tiết 2 Thứ năm 19/9/2019 

8 

Tin học lần 1 

(thực hành)     
Tổ quản lý 

    
  

9 Tiếng Anh lần 1 Tiếng Anh lần 1 Công nghệ Thứ bảy 05/10/2019 Sáng Tiết 3 Thứ năm 26/9/2019 

9 Hóa học lần 1 Hóa học lần 1   Thứ ba 01/10/2019 Sáng Tiết 2 Thứ năm 26/9/2019 

9 Toán lần 1 Toán lần 1   Thứ năm 03/10/2019 Sáng Tiết 2 Thứ năm 26/9/2019 

9   

Tin học 

(thực hành)   
Tổ quản lý 

    
  

10 Ngữ văn lần 2 Ngữ văn lần 2 Ngữ văn lần 2 Thứ hai 07/10/2019 Chiều 14g00-15g30 Thứ năm 03/10/2019 

10   Sinh học lần 1 Hóa học lần 1 Thứ tư 09/10/2019 Sáng Tiết 2 Thứ năm 03/10/2019 

10   Vật lý   Thứ sáu 11/10/2019 Sáng Tiết 2 Thứ năm 03/10/2019 

11 Chuyên lần 2 Chuyên lần 2 Chuyên lần 2 Thứ tư 16/10/2019 Chiều 14g00-15g30 Thứ năm 10/10/2019 

11   Địa lý   Thứ sáu 20/10/2019 Sáng Tiết 4 Thứ năm 10/10/2019 

12 Địa lý Công nghệ Toán lần 2 Thứ năm 24/10/2019 Sáng Tiết 3 Thứ năm 17/10/2019 

12 Vật lý   Vật lý Thứ sáu 25/10/2019 Sáng Tiết 2 Thứ năm 17/10/2019 

12     Sinh học lần 1 Thứ bảy 26/10/2019 Sáng Tiết 2 Thứ năm 17/10/2019 

12 

Sinh học lần 1 

(thực hành)     
Tổ quản lý 

    
  

13 Toán lần 2 Toán lần 2 Địa lý Thứ hai 28/10/2019 Sáng Tiết 3 Thứ năm 24/10/2019 

13 GDCD GDCD GDCD Thứ tư 30/10/2019 Sáng Tiết 3 Thứ năm 24/10/2019 

13 Lịch sử Lịch sử Lịch sử Thứ sáu 01/11/2019 Sáng Tiết 3 Thứ năm 24/10/2019 

13   

Sinh học lần 2 

(thực hành) 

Sinh học lần 2 

(thực hành) 
Tổ quản lý 

    
Thứ năm 24/10/2019 



7 

 

TUẦN Khối 10 Khối 11 Khối 12 Ngày kiểm tra Buổi Tiết/Giờ Hạn nộp đề 

14 Ngữ văn lần 3 Ngữ văn lần 3 Ngữ văn lần 3 Thứ năm 07/11/2019 Chiều 14g00-15g30 Thứ năm 31/10/2019 

14 Sinh học lần 2 Hóa học lần 2   Thứ bảy 09/11/2019 Sáng Tiết 2 Thứ năm 31/10/2019 

14 Công nghệ     Thứ tư 06/11/2019 Sáng Tiết 2 Thứ năm 31/10/2019 

15 Chuyên lần 3 Chuyên lần 3 Chuyên lần 3 Thứ sáu 15/11/2019 Chiều 14g00-15g30 Thứ năm 07/11/2019 

15 

Tin học lần 2 

(thực hành)   

Tin học 

(thực hành) 
Tổ quản lý 

    
Thứ năm 07/11/2019 

16 Tiếng Anh lần 2 Tiếng Anh lần 2 Tiếng Anh lần 2 Thứ hai 18/11/2019 Sáng Tiết 4 Thứ năm 14/11/2019 

16 Toán lần 3 Toán lần 3 Toán lần 3 Thứ ba 19/11/2019 Sáng Tiết 3 Thứ năm 14/11/2019 

17 Hóa học lần 2   Hóa học lần 2 Thứ sáu 29/11/2019 Sáng Tiết 4 Thứ năm 21/11/2019 

18 
Tin học (HKI) 

(bài thu hoạch) 

Tin học (HKI) 

(bài thu hoạch) 

Tin học (HKI) 

(bài thu hoạch) 
Tổ quản lý 

    
  

19,20 Thi HKI Thi HKI Thi HKI Theo lịch thi HKI     Thứ bảy 07/12/2019 
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