UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1215 /KH-SGDĐT

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ được hợp nhất tại Văn bản
hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 04/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công
văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022;
Công văn số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng
bởi dịch COVID-19; Công văn số 3135/UBND-VX ngày 14/6/2022 của
UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2022, Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2022 tại tỉnh Hà Tĩnh, như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Xác định các nội dung và phương án cụ thể để tổ chức Kỳ thi tốt
nghiệp THPT tại Hội đồng thi tỉnh Hà Tĩnh theo đúng Quy chế thi và các văn
bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.
2. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Hà Tĩnh phải được tổ chức
đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả và đúng quy chế.
B. NỘI DUNG
I. Lịch thi
Theo lịch thi tại Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung
học phổ thông năm 2022:
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Ngày

Buổi
SÁNG

06/7/2022
CHIỀU
SÁNG
07/7/2022

Bài thi/Môn thi thành
phần của bài thi tổ
hợp

Giờ phát
đề thi cho
thí sinh

Giờ
bắt đầu
làm bài

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai
sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi
Ngữ văn

CHIỀU

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục
công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

Toán
Bài thi
KHTN

SÁNG
08/7/2022
Bài thi
KHXH

09/7/2022

Thời
gian làm
bài

CHIỀU

Ngoại ngữ

SÁNG

Dự phòng

II. Tổ chức quán triệt, học tập Quy chế, nghiệp vụ thi
- Sở GDĐT tổ chức học tập Quy chế, nghiệp vụ thi cho Hiệu trưởng các
trường THPT, Trưởng điểm thi, Phó Trưởng điểm và thư ký các điểm thi.
- Các cơ sở giáo dục có giáo viên, học sinh tham gia Kỳ thi tổ chức học tập,
quán triệt Quy chế thi, nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên; phổ biến Quy chế thi
cho học sinh.
III. Phương án tổ chức Kỳ thi
1. In sao đề thi
- Khu vực In sao: Sở GDĐT phối hợp với Công an tỉnh lựa chọn khu vực
In sao đề thi đảm bảo đúng quy định theo Quy chế thi và các văn bản hướng
dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GDĐT.
- Chủ tịch Hội đồng thi quy định thời gian in sao đề thi; số lượng đề thi
in sao; chuyển giao đề thi gốc còn nguyên niêm phong cho Trưởng ban in sao
đề thi.
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- Việc tổ chức in sao, bảo đảm an toàn, bảo mật thực hiện theo đúng quy
định của Bộ GDĐT.
2. Vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi
a) Đề thi, bài thi:
- Sáng ngày 06/7/2022: Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi nhận các túi đề
thi còn nguyên niêm phong từ Ban In sao đề thi (tại Khu vực In sao đề thi), bảo
quản, vận chuyển, phân phối đề thi đến các Điểm thi.
- Ngày 08/7/2022: Ngay sau khi thi xong môn cuối cùng của Kỳ thi,
Trưởng điểm thi vận chuyển và bàn giao bài thi cho Ban thư ký Hội đồng thi,
tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
- Việc bảo đảm an toàn và bảo mật trong quá trình vận chuyển và bàn
giao đề thi, bài thi; bảo quản đề thi, bài thi tại các điểm thi thực hiện theo
đúng quy định của Bộ GDĐT.
b) Bảo quản bài thi tại điểm chấm thi, chấm phúc khảo:
- Địa điểm trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
- Việc bảo quản bài thi thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT.
c) Bảo quản bài thi tại Sở GDĐT:
- Sau khi hoàn thành việc chấm phúc khảo bài thi Ban thư ký vận chuyển
bài thi về phòng lưu trữ do Sở GDĐT quy định.
- Việc vận chuyển và bảo quản bài thi thực hiện theo quy định của Bộ
GDĐT.
3. Bố trí các Điểm thi
Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính thức, gồm 751 phòng thi, 92 phòng
chờ cho những thí sinh đăng ký dự thi đủ 03 môn thành phần của bài thi tổ
hợp (danh sách kèm theo); mỗi điểm thi bố trí ít nhất từ 01 phòng thi dự
phòng để tổ chức thi cho đối tượng thí sinh diện F0 nếu có nguyện vọng tham
dự Kỳ thi.
Trong 35 điểm thi có 23 điểm thi có thí sinh GDTX và thí sinh tự do. Thí
sinh tự do, thí sinh GDTX được trộn thi chung với học sinh đang học lớp 12
THPT bảo đảm có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 Giáo dục THPT trong tổng số
thí sinh của Điểm thi.
4. Coi thi
- Thời gian: Theo Lịch thi.
- Địa điểm: Tại các Điểm thi.
- Giám đốc Sở GDĐT bố trí đủ lực lượng cán bộ, giáo viên làm nhiệm
vụ coi thi đảm bảo theo đúng quy định Quy chế thi.
5. Làm phách
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- Thời gian: Từ ngày 09/7/2022.
- Khu vực Làm phách: Sở GDĐT phối hợp với Công an tỉnh lựa chọn
khu vực Làm phách đảm bảo đúng quy định theo Quy chế thi và các văn bản
hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GDĐT.
- Phương thức làm phách: Thực hiện phương thức làm phách 1 vòng,
Ban làm phách được cách ly triệt để trong suốt thời gian được tập trung làm
phách cho đến khi hoàn thành chấm bài thi tự luận.
- Ban Làm phách nhận bài thi tự luận từ Ban thư ký Hội đồng thi (tại Trường
THPT Chuyên Hà Tĩnh) vận chuyển bài thi về địa điểm làm phách.
- Việc vận chuyển và bảo quản bài thi thực hiện theo quy định của Bộ
GDĐT.
6. Chấm thi
a) Địa điểm: Bố trí 01 địa điểm chấm tự luận và chấm trắc nghiệm tại
trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
b) Thời gian:
- Chấm bài thi tự luận: Từ ngày 11/7/2022, hoàn thành trước ngày
22/7/2022.
- Chấm bài thi trắc nghiệm: Từ ngày 09/7/2022, hoàn thành trước ngày
22/7/2022.
c) Việc tổ chức chấm thi thực hiện theo đúng Quy chế thi. Sở GDĐT bố
trí cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi đảm bảo tiến độ, chất lượng.
7. Công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT
- Công bố kết quả thi: Ngày 24/7/2022.
- Xét công nhận tốt nghiệp THPT: Ngày 25, 26/7/2022
- Gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp về Bộ GDĐT: Ngày 27/7/2022.
- Công bố kết quả phúc khảo (nếu có): Trước ngày 15/8/2022.
- Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo: Trước ngày
19/8/2022.
8. Phúc khảo bài thi
a) Các cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi, thu nhận đơn phúc khảo và lập
danh sách phúc khảo, cập nhật vào hệ thống quản lý thi: Từ ngày 24/7/2022
đến hết ngày 03/8/2022.
b) Các cơ sở giáo dục chuyển danh sách, dữ liệu phúc khảo về Sở Giáo
dục và Đào tạo: Từ 7h30 đến 11h00 ngày 04/8/2022.
c) Tổ chức rút bài phúc khảo:
- Thời gian: Ngày 05/8/2022.
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- Địa điểm: Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
- Việc rút bài thi thực hiện theo đúng quy định của Bộ GDĐT.
d) Làm phách phúc khảo bài thi tự luận:
- Thời gian: Từ ngày: 06/8/2022 đến khi hoàn thành chấm phúc khảo.
- Khu vực Làm phách phúc khảo: Sở GDĐT phối hợp với Công an tỉnh lựa
chọn khu vực Làm phách phúc đảm bảo đúng quy định theo Quy chế thi và các
văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GDĐT.
- Việc đánh phách phúc khảo thực hiện theo quy trình đánh phách 1 vòng,
người làm phách phúc khảo được cách ly triệt để trong suốt thời gian được tập
trung làm phách phúc khảo cho đến khi hoàn thành chấm phúc khảo bài thi tự
luận.
e) Tổ chức chấm bài:
- Địa điểm: Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh.
- Thời gian chấm bài thi tự luận: Từ ngày 07/8/2022.
- Thời gian chấm bài thi trắc nghiệm: Từ ngày 06/8/2022.
- Hoàn thành phúc khảo trước ngày 15/8/2022.
- Việc tổ chức chấm phúc khảo thực hiện theo đúng Quy chế thi.
9. Công tác thanh tra, kiểm tra
Việc thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra và tổ chức thanh tra, kiểm
tra thực hiện theo đúng quy định của Bộ GDĐT.
IV. Bố trí lực lượng tổ chức Kỳ thi
Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng dự thi, số lượng phòng thi, số lượng điểm
thi và các công việc trong tổ chức Kỳ thi, Sở GDĐT phối hợp với Công an tỉnh, Sở
Y tế xác định số lượng và điều động đủ lực lượng tham gia Kỳ thi theo quy định
của Bộ GDĐT. Coi trọng lựa chọn, bố trí cán bộ làm nhiệm vụ tại các khâu trọng
yếu của Kỳ thi.
Đối với giáo viên coi thi bao gồm: giáo viên các trường THPT công lập; giáo
viên cơ hữu các Trung tâm GDNN-GDTX, giáo viên cấp THCS (khi cần thiết);
đảm bảo có dự phòng trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi theo phụ lục kèm theo.
V. Công tác phòng chống dịch Covid-19
1. Hội đồng thi triển khai thực hiện các yêu cầu của Văn bản liên ngành số
3193/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 30/8/2021 của Sở Y tế và Sở GDĐT về việc
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường
học từ năm học 2021- 2022 và Văn bản số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022
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của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022
cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
2. Các biện pháp cụ thể tổ chức coi thi
- Chuẩn bị phòng họp hội đồng, phòng thi, phòng chờ, phòng thi dự
phòng đảm bảo thoáng khí, vệ sinh sạch sẽ; chuẩn bị dung dịch khử khuẩn tay
tại các phòng thi, phòng họp hội đồng để thuận tiện cho sử dụng, chuẩn bị
quần áo bảo hộ y tế cho cán bộ coi thi tại phòng thi dự phòng, khẩu trang y tế
để dự phòng để sử dụng khi cần.
- Đối với thí sinh thuộc diện F0, có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp THPT. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng
tham dự kỳ thi phải nộp đơn vị dự thi bản cam kết tuân thủ các quy định phòng
chống dịch COVID-19, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các
thí sinh này được Hội đồng thi bố trí dự thi tại phòng thi riêng (phòng thi dự phòng
tại các điểm thi) đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.
- Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ: Hội đồng thi bố trí cho các thí
sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ dự thi tại phòng thi riêng, đáp ứng về yêu cầu
phòng chống dịch COVID-19. Trong trường hợp việc bố trí phòng thi riêng cho các
thí sinh này gặp khó khăn, vướng mắc, Hội đồng thi tổ chức xét nghiệm kháng
nguyên (test nhanh) cho thí sinh vào ngày 06/7/2022 để làm căn cứ bố trí phòng thi,
như sau:
+ Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh âm tính được dự
thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;
+ Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính được
Hội đồng thi bố trí thi cùng với thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng.
- Thí sinh thuộc diện F1 được tham dự Kỳ thi cùng với các thí sinh không bị
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
- Tất cả thí sinh dự thi, cán bộ giáo viên, lực lượng làm nhiệm vụ tại Hội
đồng thi phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
VI. Kinh phí
Kinh phí tổ chức Kỳ thi được sử dụng từ ngân sách nhà nước. Các cơ sở
giáo dục tuyệt đối không được thu tiền từ học sinh.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện,
thành, phố, thị xã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất,
trang thiết bị cho Kỳ thi. Điều động lực lượng tham gia Hội đồng thi và các
Ban của Hội đồng thi. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin
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liên lạc, điện, nước, các quy định phòng chống dịch COVID-19, vệ sinh, an
toàn thực phẩm,...
- Thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi theo đúng quy
định của Quy chế thi.
- Tổ chức quán triệt Quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo
viên tham gia Kỳ thi (Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 04/5/2021
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn bản hướng dẫn số 2369/ANCTNB&QLCL
ngày 18/5/2021 của Cục An ninh chính tri nội bộ - Bộ Công an và Cục Quản
lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục: Tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh dự thi,
hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học,
cao đẳng, cập nhập dữ liệu theo quy định, tổ chức việc học tập quy chế thi cho
học sinh. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi. Tổ chức học tập Quy
chế, nghiệp vụ thi cho toàn bộ cán bộ, giáo viên của đơn vị mình.
- Tổng hợp tình hình, kết quả các Kỳ thi báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân
dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định.
2. Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quy chế thi, Hướng
dẫn của Bộ GDĐT và nội dung trong Kế hoạch này để tổ chức thực hiện tốt
các khâu của Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.
3. Đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố, thị xã:
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và Kỳ thi tuyển
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực
hiện các nhiệm vụ đã được giao. Phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT trong quá
trình chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi./.
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
(để báo cáo)
- Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở GDĐT;
- Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã;
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Quỳnh Diệp

