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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 
 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

(THPT) năm 2020; Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 về ban hành 

Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH); cao đẳng (CĐ) ngành Giáo dục Mầm non;  

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và  tuyển sinh đại học, giáo dục nghề 

nghiệp năm 2020;   

Thực hiện Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ 

GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Công văn 

số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn công 

tác tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành Giáo dục Mầm non; Quyết định số 

1462/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang 

về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;  

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (sau đây gọi tắt 

là Ban Chỉ đạo Kỳ thi) xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2020, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh An Giang 

đúng quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GDĐT. Lấy kết quả của Kỳ thi để xét 

công nhận tốt nghiệp THPT; các cơ sở đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể 

lấy kết quả để xét tuyển sinh. 

- Cung cấp thêm thông tin để đánh giá kết quả dạy và học của trường phổ 

thông, đánh giá công tác chỉ đạo của Sở GDĐT. 

2. Yêu cầu  

- Đảm bảo tổ chức Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, khách 

quan, công bằng. 

- Kỳ thi đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh chất lượng dạy và học, 

có tác động tích cực đến việc thực hiện các mục tiêu giáo dục. 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ KỲ THI 

1. Số liệu thí sinh đăng ký dự thi 

Tổng số đăng ký dự thi là 15.300 thí sinh. Trong đó: 

 + Số học sinh phổ thông: 14.229; 
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 + Số học sinh giáo dục thường xuyên (GDTX): 800; 

 + Số TS tự do: 271. 

2. Tổ chức điểm thi 

Toàn tỉnh tổ chức 39 điểm thi với 670 phòng thi. Trong đó có 08 điểm thi 

có thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do thi chung với thí sinh hệ giáo 

dục THPT. (phụ lục các Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kèm theo) 

3. Lịch thi 

Từ ngày 09 đến 10/8/2020 (lịch thi cụ thể kèm theo). 

III. NỘI DUNG CÔNG TÁC 

1. Công tác chuẩn bị 

- Họp Ban Chỉ đạo thi để đánh giá công tác tổ chức thi các năm trước, 

phương hướng chỉ đạo thi năm 2020; xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi. 

- Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, sử dụng phần mềm 

quản lý thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GDĐT. 

- Các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) hoàn thành việc thu 

nhận phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi từ 15/6 

đến 30/6/2020. 

- Các trường THPT, trung cấp; trung tâm GDTX, giáo dục nghề nghiệp - 

GDTX (gọi tắt là trường phổ thông) tổ chức tự kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin 

thí sinh ĐKDT và bàn giao hồ sơ ĐKDT về Sở GDĐT từ 13/7 đến 22/7/2020.   

- Thành lập Hội đồng thi, Ban Thư ký, Ban In sao đề thi, Ban Vận chuyển 

và bàn giao đề thi, Ban Coi thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban 

Chấm thi trắc nghiệm chuẩn bị cho Kỳ thi; dự kiến thành lập Ban Phúc khảo tự 

luận, Ban Phúc khảo trắc nghiệm. 

- Trước ngày 20/7/2020: Sở GDĐT tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 

thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo 

dục Mầm non. 

- Trước ngày 23/7/2020: Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách 

thí sinh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi; các trường phổ thông thông báo 

công khai, trực tiếp đến thí sinh những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự 

thi. 

- Trước ngày 01/8/2020: Các đơn vị ĐKDT hoàn thành việc in và trả Giấy 

báo dự thi cho thí sinh. 

- Sở GDĐT tổ chức tiếp nhận và bàn giao cho Trưởng ban in sao bảo quản 

đề thi gốc đảm bảo tuyệt đối bí mật, an toàn. Thời gian và địa điểm theo quy định 

của Bộ GDĐT. 

- Chậm nhất đến 03/8/2020: Sở GDĐT tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi 

cho Ban lãnh đạo điểm thi, sau đó các trường phổ thông, tổ chức tập huấn cho 

cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức thi. 
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2. Công tác in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi 

- Thống nhất phương án Sở GDĐT thuê cơ sở vật chất và mời nhân sự 

Trường Đại học An Giang thực hiện in sao đề thi cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020. 

- Vận chuyển đề thi đến các Điểm thi: Vận chuyển và bàn giao đề thi theo 

từng ngày, trước mỗi ngày thi (phương án vận chuyển và bàn giao đề thi như năm 

2019). 

- Giao bài thi về nơi chấm thi: UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ 

xe vận chuyển bài thi từ các Điểm thi trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố về nơi 

chấm thi trong ngày thi cuối cùng. 

- Địa điểm chấm thi đặt tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, thành 

phố Long Xuyên, An Giang. 

3. Công tác coi thi 

- Ngày 03/8/2020: Sở GDĐT tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi. 

- Ngày 07/8/2020: Ban Coi thi làm việc. 

- Ngày 08/8/2020: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi. Thí sinh 

đến phòng thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi. 

-Từ ngày 09/8 đến ngày 10/8/2020: Tổ chức thi theo lịch của Bộ GDĐT. 

4. Công tác chấm thi, công bố kết quả 

- Từ ngày12/8 đến 26/8/2020: Tổ chức chấm thi, kiểm dò và nhập điểm, 

tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT, hoàn thành đối 

sánh kết quả thi. 

- Ngày 27/8/2020: Công bố kết quả thi. 

- Chậm nhất ngày 30/8/2020: Sở GDĐT hoàn thành xét công nhận tốt 

nghiệp sơ bộ. 

- Chậm nhất ngày 01/9/2020: Cập nhật vào phần mềm quản lý thi và gửi 

báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết 

quả tốt nghiệp. 

- Chậm nhất ngày 04/9/2020: Sở GDĐT in và bàn giao cho các trường phổ 

thông giấy chứng nhận kết quả thi để các trường tổ chức chuyển trả đến thí sinh 

có ĐKDT. 

5. Công tác phúc khảo 

- Từ ngày 27/8 đến 05/9/2020: các trường phổ thông thu nhận đơn phúc 

khảo và lập danh sách phúc khảo; trường chuyển dữ liệu, danh sách và đơn phúc 

khảo về Sở GDĐT. 

- Trước 20/9/2020 Tổ chức chấm phúc khảo bài thi và công bố kết quả 

phúc khảo. 
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- Chậm nhất ngày 23/9/2020: Sở GDĐT hoàn thành việc xét công nhận tốt 

nghiệp THPT sau phúc khảo. 

6. Công tác tuyển sinh ĐH, CĐ 

- Trước ngày 01/8/2020: Sở GDĐT An Giang gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và 

ưu tiên xét tuyển đến các trường ĐH, CĐ ngành Giáo dục Mầm non. 

- Trước ngày 20/8/2020: các trường ĐH, CĐ cập nhật danh sách trúng 

tuyển lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng 

cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh. 

- Trước ngày 07/9/2020: Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe. 

- Từ ngày 09/9 đến 17 giờ 00 ngày 16/9/2020: Sở GDĐT chỉ đạo các 

trường phổ thông tạo điều kiện cho thí sinh được sử dụng phòng máy tính có kết 

nối mạng internet để thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng 

phương thức trực tuyến (nếu thí sinh có nhu cầu). 

- Từ ngày 09/9 đến 17 giờ 00 ngày 18/9/2020: Sở GDĐT chỉ đạo các 

trường phổ thông tiếp nhận phiếu đăng ký xét tuyển đối với thí sinh thực hiện 

điều chỉnh nguyện vọng bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.  

- Trước 17 giờ 00 ngày 21/9/2020: Các trường phổ thông hoàn thành cập 

nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh vào cơ 

sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo 

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo Quy chế thi và hướng dẫn công tác 

thanh tra thi của Bộ GDĐT. Ban Chỉ đạo thi của tỉnh sẽ kiểm tra các công đoạn, 

các khâu trong quá trình tổ chức Kỳ thi. 

- Thực hiện báo cáo nghiêm túc theo quy định của Bộ GDĐT tại Công văn 

số 2115/BGDĐT-QLCL. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức Kỳ thi được chi trả theo chế độ quy định trong nguồn 

kinh phí sự nghiệp tập trung đã giao cho Sở GDĐT An Giang năm 2020. Nếu có 

phát sinh, yêu cầu Sở GDĐT lập dự chi kinh phí cụ thể trình cấp có thẩm quyền 

xem xét để cấp bổ sung kinh phí đảm bảo cho tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường phổ thông: Tổ chức ôn tập, ôn thi cho người học theo 

các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT; tập trung rèn luyện kỹ năng làm bài cho 

học sinh; thường xuyên nhắc nhở học sinh về những vật dụng không được phép 

mang vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động; tổ chức tuyên truyền để cán 

bộ, giáo viên và người học nhận thức đầy đủ, đúng đắn về Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020; tổ chức học tập quy chế, tập huấn nghiệp vụ làm công tác thi 
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cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc quản lý của Sở GDĐT tham gia làm nhiệm 

vụ công tác thi; tổ chức họp cha mẹ học sinh lớp 12 để thông tin về Kỳ thi, các 

yêu cầu tổ chức thi. 

- Phối hợp với sở, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ 

cho hoạt động tại các điểm thi đảm bảo thuận lợi, an toàn, nghiêm túc. 

- Tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế thi, quy định, hướng dẫn 

của Bộ GDĐT đối với Kỳ thi; ban hành các văn bản về hướng dẫn thi và các văn 

bản khác liên quan đến Kỳ thi; tổ chức tập huấn công tác coi thi, chấm thi, cho 

lãnh đạo điểm thi; quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi 

theo Quy chế thi và các quy định hiện hành của Bộ GDĐT.  

- Xây dựng phương án và tiếp nhận, bảo quản đề thi gốc và bàn giao cho 

Ban In sao đề thi; Hợp đồng với Trường Đại học An Giang thuê cơ sở vật chất và 

mời nhân sự tham gia in sao đề thi; có phương án đảm bảo đủ phương tiện vận 

chuyển và bàn giao đề thi đến các điểm thi và vận chuyển bài thi từ các điểm thi 

đến nơi chấm thi đảm bảo an toàn, bảo mật, đúng quy định (ưu tiên liên hệ xe của 

các trường, đơn vị trong ngành hoặc các Sở ban ngành của tỉnh: Sở Giao thông 

vận tải, Công an,…).  

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ tổ chức thi; tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau Kỳ thi. 

- Chỉ đạo các đơn vị rà soát những trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các em được tham gia dự thi; không để bất 

cứ trường hợp nào học sinh vì nghèo, khó khăn mà không được dự thi. 

- Báo cáo việc tổ chức Kỳ thi về Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi 

đúng lịch trình quy định. 

- Cung cấp các tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, đầy đủ cho các cơ quan báo, 

đài, Sở Thông tin và Truyền thông và các huyện, thị xã, thành phố để tuyên 

truyền trước, trong và sau Kỳ thi. 

2. Thanh tra tỉnh 

Phối hợp Thanh tra Sở GDĐT thực hiện thanh tra, kiểm tra các khâu chuẩn 

bị tổ chức thi, công tác in sao đề, coi thi, chấm thi, xét duyệt kết quả tốt nghiệp 

theo phân công của Ban Chỉ đạo thi và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ nhằm 

đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp, liên kết với Sở GDĐT, 

các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức Kỳ thi và sử 

dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh trình độ CĐ, trung cấp trong phạm vi quản lý; 

kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những 

nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. 
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4. Công an tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn, an ninh trật tự 

cho các địa điểm tổ chức thi, nơi ăn nghỉ tập trung của cán bộ, giáo viên làm 

nhiệm vụ tại Kỳ thi, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và thí sinh tham gia 

Kỳ thi. Đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn, bảo mật trong công tác in sao đề thi, 

vận chuyển đề thi, bài thi của các Điểm thi;  

- Có phương án phân luồng giao thông xung quanh Điểm thi và trên địa 

bàn đảm bảo giao thông thông suốt. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 

7 giờ 00, cần tập trung phân luồng tại các điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao 

thông, ùn tắc giao thông. 

5. Sở Tài chính 

 Hỗ trợ Sở GDĐT lập dự toán kinh phí chi cho hoạt động tổ chức Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2020 theo quy định hiện hành; thẩm định và tham mưu UBND 

tỉnh bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện các chế độ chi cho Kỳ thi đúng theo 

quy định.   

6. Sở Giao thông vận tải 

- Phối hợp với ngành Công an khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại 

các điểm nóng, gần khu vực có Điểm thi. Tăng cường các tuyến xe buýt, đò, phà; 

không để xảy ra tình trạng thí sinh đi trễ giờ thi vì cách trở đò ngang. Đặc biệt, 

đối với những Điểm thi nằm trên Quốc lộ 91 và các đường tỉnh lộ huyết mạch, 

phải cử cán bộ phân luồng giao thông đảm bảo an ninh, an toàn cho thí sinh và 

cán bộ coi thi. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp đảm bảo các phương tiện 

giao thông trên địa bàn đáp ứng yêu cầu cho các thí sinh tham dự kỳ thi, cán bộ 

coi thi; rà soát các đoạn đường liên xã đang sửa chữa (nếu có) gần địa điểm thi, 

cần đảm bảo đường xá thông suốt, xe lưu thông dễ dàng cho thí sinh đi thi và cán 

bộ đến coi thi.  

- Hỗ trợ xe vận chuyển đề thi đến các Điểm thi trong các ngày thi theo kế 

hoạch của Hội đồng thi. 

7. Sở Y tế 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, có 

phương án chuẩn bị xe vận chuyển cấp cứu nếu có trường hợp ốm đau đột xuất 

trong thời gian tổ chức Kỳ thi; chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở chuẩn bị các loại vật 

tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chăm sóc y tế 

tại các Điểm thi. Khi cần thiết phải tập huấn nghiệp vụ cấp cứu cho cán bộ y tế 

hỗ trợ các Điểm thi nếu có trường hợp ốm đau đột xuất xảy ra. 

- Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm (kể cả các bếp ăn từ thiện phục vụ tại các Điểm thi); chỉ đạo 

Trung tâm y tế phối hợp các Điểm thi vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh phòng thi; có 

phương án đề phòng, ngăn chặn dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác, đặc 

biệt tại những nơi đặt địa điểm in sao đề, coi thi, chấm thi. 
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8. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp, hỗ trợ Sở GDĐT đăng tải thông tin về Kỳ thi và công bố kết 

quả Kỳ thi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

- Chỉ đạo các đài cấp huyện, xã, phường, thị trấn phối hợp thực hiện tốt 

công tác thông tin truyền thông trước, trong và sau Kỳ thi. 

- Dự kiến các biện pháp hỗ trợ kịp thời các tình huống an ninh mạng hoặc 

khi xảy ra sự cố liên quan đến bảo mật cơ sở dữ liệu của Kỳ thi. 

9. Điện lực An Giang 

Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp điện ổn định trong các ngày tổ chức 

Kỳ thi tại các điểm coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, đặc biệt là khu vực in sao 

đề thi của Hội đồng thi. Có phương án dự phòng với những sự cố bất thường tại 

các khu vực diễn ra Kỳ thi.  

10. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang 

- Phối hợp với Sở GDĐT thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong 

và sau Kỳ thi, tập trung phổ biến lịch thi, kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ ngành Giáo dục Mầm non, các điểm mới, 

các điểm cần lưu ý trong Kỳ thi cho thí sinh, gia đình thí sinh và toàn xã hội 

thông suốt. 

- Truyền thông đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tạo mọi điều 

kiện để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo công bằng, 

công khai, khách quan.  

11. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác “Tiếp sức mùa thi”, 

đảm bảo an toàn, thiết thực, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao; hỗ trợ cho địa phương 

đảm bảo trật tự, an toàn cho Kỳ thi. 

- Hỗ trợ thí sinh có khó khăn trong đi lại, ăn, nghỉ tại các địa điểm tổ chức 

thi; vận động lực lượng đoàn viên tại đơn vị (học sinh khối 10,11) hỗ trợ, tiếp sức 

mùa thi ở các huyện, thị xã, thành phố. 

12. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các ngành chức năng trực thuộc, UBND các phường, xã, thị trấn 

đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối tại các khu vực có Điểm thi. Tăng 

cường hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở cho thuê 

nghỉ trọ, vận động các tổ chức xã hội hỗ trợ các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó 

khăn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2020 tại địa phương mình.  

- Hỗ trợ xe vận chuyển bài thi từ các Điểm thi trên địa bàn huyện, thị xã, 

thành phố về Ban Chấm thi an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, có phương tiện dự 

phòng cho trường hợp xe đang vận chuyển đề thi, bài thi gặp sự cố xảy ra tại địa 

phương. 
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Trong trường hợp có sự cố bất thường xảy ra như thiên tai, hỏa hoạn,… 

trong những ngày diễn ra Kỳ thi, Sở GDĐT phối hợp với các sở, ban ngành liên 

quan, chính quyền địa phương các cấp có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an 

toàn cho Kỳ thi.  

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, Ban Chỉ đạo 

thi của tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức họp triển khai 

đến các ngành liên quan của địa phương nắm vững nhiệm vụ phối hợp tổ chức Kỳ 

thi; yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp chặt chẽ 

với cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh (Sở GDĐT) thực hiện tốt 

nhiệm vụ, tổ chức Kỳ thi theo đúng Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo./. 
                   

 Nơi nhận:                                    
- - Bộ GDĐT (để b/c);  

 - TT. TU, UBND tỉnh (để b/c);  

- - Thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; 

 - Các sở, ban, ngành có liên quan; 

 - UBND các huyện, thị, thành phố; 

- VPUBND tỉnh: CVP, PCVP (KGVX); 

 - Các phòng: TH, KGVX;                                            

 - Lưu: VT. 

 

 TM. BAN CHỈ ĐẠO 

   TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

   Lê Văn Phước 
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Phụ lục 1 

LỊCH TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số 01 /KH-BCĐ ngày 01 tháng 7 năm 2020) 

TT Nội dung công tác Thời gian Thực hiện 

1  

Bộ GDĐT tập huấn về nghiệp vụ tổ chức 

Kỳ thi, sử dụng phần mềm Quản lý thi 

(QLT) Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020  

cho các Sở. 

Ngày 

09,10/6/2020 
Bộ GDĐT 

2  

Sở GDĐT tập huấn về nghiệp vụ tổ chức 

thi Kỳ thi, sử dụng phần mềm QLT Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2020 cho các 

trường, trung tâm. 

Ngày 

13/6/2020 
Sở GDĐT 

3  
Thu hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) của thí 

sinh và nhập dữ liệu vào phần mềm QLT. 

Từ ngày 15/6 

đến ngày 

30/6/2020 

Trường THPT, 

Trung cấp; 

TTGDTX, 

GDNN-GDTX. 

4  

Gửi Công văn đến sở, ngành, UBND 

huyện, thị, thành phố đề nghị cử cán bộ 

tham gia Ban Chỉ đạo, Hội đồng thi. 

Trước ngày 

16/6/2020 

Sở GDĐT và Sở, 

ngành liên quan, 

UBND huyện, thị, 

thành phố  

5  

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, 

b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí 

sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên 

danh sách. 

Chậm nhất ngày 

07/ 07/2020 

Trường THPT, 

Trung cấp; 

TTGDTX, 

GDNN-GDTX. 

6  Họp Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh 
Ngày 

01/7/2020 
Theo Quyết định 

7  
Kiểm tra CSVC các điểm coi thi trước Kỳ 

thi. 

Hoàn thành 

trước ngày 

30/7/2020 

Sở GDĐT 

8  
Kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao 

danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT. 

Từ ngày 10/7 

đến 22/7/2020 

Trường THPT, 

Trung cấp; 

TTGDTX, 

GDNN-GDTX. 

9  

Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng 

thi, các Ban của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020. 

Từ ngày 02 đến 

15/7/2020 
Sở GDĐT 

10  Họp Hội đồng thi phiên đầu tiên 
Trước ngày 

07/7/2020 

Thành phần Hội 

đồng thi 

11  Họp Ban thư ký Hội đồng thi. 
Trước ngày 

23/7/2020 
Theo QĐ 
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TT Nội dung công tác Thời gian Thực hiện 

12  

Nhận phiếu đăng ký xét công nhận TN, 

hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí 

sinh vào phần mềm QLT. Duyệt hồ sơ 

đăng ký tốt nghiệp trên phần mềm QLT. 

Trước ngày 

20/7/2020 

Trường THPT, 

Trung cấp; 

TTGDTX, 

GDNN-GDTX. 

13  

Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập 

danh sách thí sinh, phân xếp phòng thi 

theo từng bài thi/môn thi. 

Trước ngày 

23/7/2020 

 

Sở GDĐT 

14  
Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần 

mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT.  

Trước ngày 

23/7/2020 
Sở GDĐT 

15  

Thông báo công khai những trường hợp 

thí sinh không đủ điều kiện dự thi. Gửi 

danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự 

thi về Sở GDĐT. 

Trước ngày 

23/7/2020 

Trường THPT, 

Trung cấp; 

TTGDTX, 

GDNN-GDTX. 

16  
Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi 

cho thí sinh. 

Trước ngày 

01/8/2020 

Trường THPT, 

Trung cấp; 

TTGDTX, 

GDNN-GDTX. 

17  

Tập huấn công tác coi thi cho Trưởng 

điểm thi, Phó trưởng điểm, thư ký. Thanh 

tra sinh hoạt công tác Thanh tra. 

13 giờ 30 

ngày 03/8/2020 

Sở GDĐT; 

Trưởng điểm, Phó 

trưởng điểm thi, 

Thư ký, Thanh tra 

18  Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi 

Do Chủ tịch Hội 

đồng coi thi quy 

định  

Ban in sao đề thi; 

Ban vận chuyển 

và bàn giao đề thi 

19  
Sinh hoạt Quy chế thi, phát thẻ dự thi cho 

thí sinh. 
Ngày 08/8/2020 Các Điểm thi 

20  Tổ chức coi thi  
Các ngày 

09,10/8/2020 
Ban coi thi 

21  
Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo 

tổng hợp số liệu và tình hình coi thi 

Chậm nhất 11 

giờ 30 ngày 

10/8/2020 

Ban coi thi 

22  Họp sơ kết Ban coi thi, Thanh tra coi thi 
15 giờ 30 

ngày 10/8/2020 

Sở GD, Trưởng 

điểm, Thanh tra 

23  
Bàn giao cơ sở vật chất cho Ban chấm thi 

trắc nghiệm 

Trước ngày 

10/8/2020 
Sở GDĐT 

24  Họp Ban làm phách. 
8 giờ 00 

ngày 11/8/2020 
Theo Quyết định  

25  Họp lãnh đạo Ban chấm thi tự luận. 
8 giờ 00        

ngày 12/8/2020 
Theo Quyết định 

26  Họp Ban chấm tự luận. 
14 giờ 00 

ngày 12/8/2020 
Theo Quyết định 

27  Họp Ban chấm thi trắc nghiệm. 
8 giờ 00        

ngày 11/8/2020  
Theo Quyết định 
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TT Nội dung công tác Thời gian Thực hiện 

28  Họp toàn thể giám khảo chấm tự luận. 
8 giờ 00       

ngày 13/8/2020 
Theo Quyết định 

29  Hoàn thành chấm thi. Ngày 22/8/2020 Ban chấm thi 

30  

Nhập điểm và in dữ liệu điểm: Tự luận + 

trắc nghiệm; Kiểm dò điểm số các bài thi 

tự luận. 

Ngày 23-

25/8/2020 
Ban Thư ký  

31  

- Tổng kết công tác chấm thi. 

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT. 

- Hoàn thành đối sánh kết quả thi. 

Hoàn thành   

26/8/2020 
Ban chấm thi 

32  Công bố kết quả thi Ngày 27/8/2020 Hội đồng thi 

33  
Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp 

THPT sơ bộ. 

Chậm nhất ngày 

30/8/2020 
Hội đồng thi 

34  

Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi báo 

cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp 

THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết 

quả tốt nghiệp THPT. 

Chậm nhất ngày 

01/9/2020 
Hội đồng thi 

35  

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, 

trả học bạ và các loại giấy chứng nhận 

(bản chính) cho thí sinh. 

Chậm nhất ngày 

04/9/2020 

Trường THPT, 

Trung cấp; 

TTGDTX, 

GDNN-GDTX 

36  
In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho 

thí sinh  

Chậm nhất ngày 

04/9/2020 
Sở GDĐT 

37  
Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách 

phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi. 

Từ ngày  27/8 

đến ngày 

05/9/2020 

Trường THPT, 

Trung cấp; 

TTGDTX, 

GDNN-GDTX 

38  
Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc 

khảo cho Sở GDĐT 
Ngày 07/9/2020 

Trường THPT, 

Trung cấp; 

TTGDTX, 

GDNN-GDTX 

39  Họp Ban phúc khảo  Ngày 08/9/2020 Theo QĐ 

40  Tổ chức chấm phúc khảo, công bố kết quả 
Trước ngày 

20/9/2020 

Ban chấm phúc 

khảo, HĐT 

41  
Hoàn thành việc xét công nhận tốt 

nghiệp THPT sau phúc khảo 

Chậm nhất 

ngày 23/9/2020 
Sở GDĐT 

42  

Cập nhật vào phần mềm QLT; gửi Báo 

cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT 

chính thức về Cục QLCL 

Trước ngày  

25/9/2020 
Sở GDĐT 

43  

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt 

nghiệp THPT chính thức về Văn phòng 

Bộ GDĐT 

Chậm nhất ngày 

30/9/2020 
Sở GDĐT 
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Phụ lục 2 

LỊCH THI 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 

Ngày Buổi 

Bài thi/Môn thi thành 

phần của bài thi tổ 

hợp 

Thời gian 

làm bài 

Giờ phát 

đề thi cho 

thí sinh 

Giờ bắt 

đầu làm bài 

08/8/2020 

SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi 

CHIỀU 
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 

09/8/2020 
SÁNG Ngữ văn  120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

CHIỀU Toán  90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

10/8/2020 
SÁNG 

Bài thi 

KHTN 

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 

Bài thi 

KHXH 

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 

CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

11/8/2020 SÁNG Dự phòng    
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