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I. Mục đích:  

 Khảo sát năng lực ngoại ngữ học sinh khối 9 

 Lên kế hoạch đào tạo chuẩn bị cho kì thi đánh giá năng lực đầu ra vào học kì 2 

 Cung cấp chương trình, tài liệu học tập phù hợp với trình độ của học sinh 
 

II. Thời gian 

 Độ dài bài thi: 90 phút 

 Thời gian tổ chức thi: tuần 13  

 Thời gian cụ thể: Sáng thứ 7, Ngày 3/12/2022 

- Ca 1: 8:15 – 9:45 sáng 

- Ca 2: 10:00 – 11:30 sáng 

 

III. Hình thức:  

 Thi tập trung theo lớp, chia làm 2 ca thi. Ca đầu 4 lớp, ca sau 3 lớp 

 Thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan 

 Nhân sự IIG phụ trách coi thi 

 

IV. Nội dung thi 

 Đề thi mô phỏng, rút gọn của đề thi TOEFL Junior  

 Kỹ năng Listening, Language for Meaning, Reading 

 Kỹ năng Listening  

 

V. Kế hoạch triển khai: 

 

STT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Người 

thực 

hiện 

Miêu tả cụ thể 

1 

Gửi kế hoạch thi 

khảo sát đầu vào cho 

trường 

25/11/2022 

Bộ phận 

Điều 

phối IIG 

 Bộ phận điều phối gửi kế hoạch thi khảo 

sát trình độ cho trường để nhà trường 

nghiên cứu, phản hồi 

2 

Nhà trường phản hồi 

về kế hoạch triển 

khai thi đầu vào  

28/11/2022 
Nhà 

trường 

 Nhà trường phản hồi lại kế hoạch thi đặc 

biệt là thời gian thi 

3 

Gửi nhà trường kế 

hoạch thời gian thi, 

ca thi, địa chỉ phòng 

thi, hướng dẫn, nội 

quy phòng thi 

28/11/2022 

Bộ phận 

Điều 

phối IIG 

 Bộ phận điều phối lên kế hoạch ngày thi 

cụ thể, chia ca thi theo phòng thi 

 Sắp xếp nhân sự coi thi, gửi danh sách 

phòng thi cho nhà trường  
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  4 

Thông báo cho HS 

về thời gian, phòng 

thi, hình thức thi 

30/11/2022 
Nhà 

trường 

 Nhà trường, GVCN đảm bảo thông báo 

đến toàn bộ HS về ca thi, thời gian thi cụ 

thể, phòng thi, địa chỉ phòng, hướng dẫn 

thi, nội duy phòng thi 

5 

Tổ chức thi  

- Tiến hành cho HS 

làm bài thi khảo sát 

- Giám thị giám sát 

quá trình thi 

 

3/12/2022 

IIG & 

Nhà 

trường 

 Cán bộ coi thi phổ biến rõ ràng mục tiêu 

của bài thi, nội quy phòng thi 

 Cán bộ coi thi đảm bảo HS của lớp có 

mặt đầy đủ trước khi tiến hành bài thi 

 Yêu cầu HS làm bài thi thực sự nghiêm 

túc để đánh giá chính xác trình độ của HS 

 Tiến hành coi thi và đảm bảo thí sinh làm 

bài thi nghiêm túc nhất có thể để đảm bảo 

độ chính xác của kết quả thi 

 Với các trường hợp HS đến muộn sắp 

xếp HS thi bù vào ca 2 hoặc khung giờ cụ 

thể sau  

 

6 
Tiến hành chấm 

điểm bài thi  
5/12/2022 IIG 

Tổng hợp điểm, chấm điểm, phân loại trình 

độ 

Tổng hợp danh sách HS, kết quả 

7 

Gửi kết quả thi, danh 

sách thí sinh cho nhà 

trường 

12/12/2022 IIG 

Gửi kết quả thi, danh sách thí sinh cho nhà 

trường 

                                                                          

                                                           Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022 

 

 


