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Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thị xã. 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ 

chức khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 9 trung học cơ sở (THCS) trên 

thành phố, cụ thể như sau: 

1. Môn khảo sát và hình thức khảo sát: 

 - Môn khảo sát: Môn Tiếng Anh lớp 9 

 - Mỗi học sinh lớp 9 THCS làm một bài khảo sát bằng hình thức trắc nghiệm 

khách quan trên hệ thống trực tuyến Hanoi Study (http://study.hanoi.edu.vn) 

2. Lịch và thời gian làm bài khảo sát môn Tiếng Anh  

- Ngày 25/6/2020: 

+ Sáng, từ 8h00:  Trường THCS sẽ gửi tài khoản (ID) và mật khẩu truy cập kỳ khảo 

sát từ hệ thống http://csdl.hanoi.edu.vn đến từng học sinh. 

+ Chiều, từ 14h00: Các trường THCS thành lập hội đồng chuyên môn và phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên giám sát khảo sát tối thiểu gồm: Đại diện Ban Giám hiệu, giáo 

viên chủ nhiệm lớp 9, giáo viên bộ môn Tiếng Anh, giáo viên Tin học và kỹ thuật phụ trách 

tài khoản admin của trường. Hội đồng chuyên môn cần phối hợp cùng cha mẹ học sinh 

(CMHS) trong việc giám sát học sinh dự khảo sát. 

- Ngày 26/6/2020: Sở GDĐT gửi thông tin Mã kỳ khảo sát qua email các Phòng 
GDĐT để các Phòng GDĐT chuyển cho các trường hướng dẫn học sinh đăng nhập vào kỳ 
khảo sát. (Mã kì khảo sát là phương tiện an toàn thông tin để đảm bảo học sinh không sử 
dụng thủ thuật khảo sát tự động, vì vậy học sinh không biết trước nội dung này quá 
sớm). 

- Ngày 27/6/2020 (19h30 Thứ Bảy): học sinh lớp 9 các trường THCS toàn thành phố 

làm bài khảo sát môn Tiếng Anh, thời gian làm bài: 60 phút. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã 

Chỉ đạo, hướng dẫn các trường THCS lập kế hoạch tổ chức khảo sát, tổng hợp số 

lượng học sinh dự khảo sát. Chậm nhất ngày 16h00 ngày 19/6/2020 nộp danh sách học 

sinh dự khảo sát về Sở GDĐT qua địa chỉ email: khcntt@hanoiedu.vn và 

chieunh@hanoiedu.vn. 

Ban hành văn bản cho công tác tổ chức giám sát việc thực hiện cho khảo sát. 

Tổng hợp kết quả khảo sát báo cáo về Sở GDĐT. 
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- Trường THCS: 

  Đăng nhập vào hệ thống http://csdl.hanoi.edu.vn để rà soát, đăng ký, tạo tài 

khoản cho học sinh khối 9 tham gia khảo sát đảm bảo danh sách học sinh khớp với thực 

tế, có đầy đủ thông tin về cha mẹ học sinh và các yêu cầu trong Phụ lục 1, báo cáo kết 

quả về Phòng GDĐT trước ngày 19/6/2020.  

 Phổ biến, hướng dẫn cho học sinh các bước làm bài khảo sát trên hệ thống theo 

Phụ lục 2. 

 Bố trí cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ giám sát việc học sinh dự khảo sát đảm bảo 

chặt chẽ. 

 Chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh chuẩn bị tốt các 

điều kiện về cơ sở vật chất (máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, đường 

truyền kết nối mạng Internet) phục vụ cho khảo sát; rà soát và có các giải pháp đối với 

những học sinh hoàn cảnh khó khăn không có đủ phương tiện để tham gia khảo sát, đảm 

bảo 100% học sinh lớp 9 đều được tham dự khảo sát. 

Tuyên truyền tới hội đồng sư phạm và toàn thể học sinh lớp 9 về chủ trương, mục 

tiêu việc khảo sát, đồng thời thông báo tới cha mẹ học sinh về lịch kiểm tra để có sự phối 

hợp đồng bộ trong việc quản lý, giám sát học sinh. 

4. Kết quả khảo sát 

Phòng GDĐT chỉ đạo các nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn của từng đơn vị căn 

cứ vào kết quả khảo sát, phân tích và tìm ra các điểm yếu, hạn chế của học sinh và có các 

biện pháp ôn tập củng cố, bổ sung kịp thời kiến thức cho học sinh. 

Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện và thị xã; Hiệu trưởng 

các trường THCS nghiêm túc thực hiện hướng dẫn, phổ biến đầy đủ các nội dung và tạo 

mọi thuận lợi cho học sinh tham gia dự tham gia dự khảo sát. Trong quá trình triển khai, 

nếu có vướng mắc, báo cáo về Sở GDĐT (qua phòng Giáo dục phổ thông về chuyên môn 

– đầu mối phụ trách: đ/c Lê Hoàng An, chuyên viên môn Tiếng Anh, điện thoại : 

0976.738.467; qua Văn phòng Sở GDĐT về công nghệ thông tin – đầu mối phụ trách: đ/c 

Bùi Đắc Tú, chuyên viên Văn phòng, điện thoại: 0988.287.865) để kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Đ/c Giám đốc Sở; 
- Đ/c PGĐ Lê Ngọc Quang; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quang 
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