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     UBND TỈNH LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  
            Số: 622/KH-SGDĐT                        Lâm Đồng, ngày 29 tháng 3  năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 
 

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN 
- Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp 
THPT; Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia 
ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT; Thông tư số 03/2019/TT-
BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT 
ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT 
ngày 28/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Công văn số 5480/BGDĐT-QLCL ngày 04/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; 

- Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ GDĐT về việc 
hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 
2019. 

II. YÊU CẦU 
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, học tập, nghiên cứu Quy chế thi THPT 

quốc gia, tập huấn nghiệp vụ làm công tác thi để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 
và học sinh có nhận thức đầy đủ về các quy định và thực hiện nghiêm túc quy chế thi. 

2. Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi để kỳ thi diễn ra đúng 
kế hoạch và đạt kết quả. 

3. Tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2019 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 
III. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA 
2019 
1. Ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia: Căn cứ nội 

dung văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2019 của Bộ GDĐT và Quy 
chế thi, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Kỳ 
thi THPT quốc gia 2019 đảm bảo đúng qui định.   

2. Tăng cường công tác tuyên truyền trước kỳ thi nhằm giúp cho các nhà trường 
và học sinh nắm bắt kịp thời các thông tin về Kỳ thi THPT quốc gia, thông qua việc 
đăng tải trên trang web của Sở GDĐT Lâm Đồng; Chỉ đạo các đơn vị trường THPT, 
trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX phổ biến và tuyên truyền trong đội ngũ 
CB-GV, học sinh, Phụ huynh học sinh, đồng thời niêm yết công khai các thông tin cần 
thiết liên quan đến Kỳ thi để mọi người được biết; Phối hợp với Đài PTTH Lâm Đồng, 
Báo Lâm Đồng thực hiện công tác truyền thông về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. 
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3. Cử lãnh đạo, công chức Sở GDĐT tham dự Hội nghị tập huấn do Bộ GDĐT tổ 
chức; Tập huấn về công tác thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi và sử dụng phần mềm quản 
lý thi THPT quốc gia năm 2019 (Hội nghị S1); Tập huấn nghiệp vụ coi thi, thanh tra 
thi (Hội nghị S2) cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi. 

4. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 
tỉnh Lâm Đồng (theo qui định tại Điều 7 của Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT) để chỉ 
đạo, kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng phối hợp, hỗ trợ tổ chức kỳ thi THPT năm 2019.   

5. Tổ chức việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Sở Giáo dục và Đào tạo qui định 
các Điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi; Các Điểm thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của 
thí sinh và thực hiện việc nhập thông tin vào phần mềm quản lý thi theo qui định.  

6. Xây dựng phương án bố trí các Điểm thi: Căn cứ qui định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, số lượng thí sinh đăng ký dự thi và thực trạng cơ sở vật chất của các cơ sở 
giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định phương án bố trí các Điểm thi phù hợp, 
đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho thí sinh được tham dự kỳ thi.   

7. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị về điều kiện tài chính, nhân sự, CSVC và các 
thiết bị hỗ trợ phục cho công tác tổ chức kỳ thi.  

8. Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị CSVC và điều kiện phục vụ Kỳ thi của các 
Điểm thi; kiểm tra, bổ sung điều kiện CSVC, trang thiết bị phục vụ cho công tác in sao 
đề thi.   

9. Thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi như sau:  
- Ban Thư ký: tiếp nhận, xử lý và quản lý dữ liệu, tài liệu liên quan đến bài thi và 

hồ sơ thi theo qui định. 
- Ban In sao đề thi: thực hiện nhiệm vụ in sao đề thi gốc của Bộ GDĐT để 

chuyển đến các Điểm thi. Ban In sao đề thi làm việc tập trung theo nguyên tắc cách ly 
triệt để từ khi mở niêm phong đề thi đến hết thời gian thi bài thi cuối cùng của kỳ thi.  

Thời gian In sao đề thi: Từ ngày nhận đề thi chính thức do Bộ GDĐT bàn giao 
đến 11giờ30 ngày 27/6/2019. 

- Ban vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi: Thực hiện nhiệm vụ nhận đề thi gốc 
của Bộ GDĐT và bàn giao cho Ban In sao đề thi (thời gian, địa điểm thực hiện theo 
thông báo của Bộ GDĐT); Nhận đề thi từ Ban In sao đề thi để chuyển đến các Điểm 
thi trước ngày thi chính thức 01 ngày; Nhận bài thi và hồ sơ thi của các Điểm thi sau 
khi kết thúc môn thi cuối cùng, bàn giao cho Ban chấm thi. 

Tổ chức 5 tuyến giao đề thi và nhận bài thi từ các Điểm thi: 
+ Tuyến 1: Đà Lạt, Lạc Dương; 
+ Tuyến 2: Lâm Hà, Đạ Tông; 
+ Tuyến 3: Đức Trọng, Đơn Dương; 
+ Tuyến 4: Di Linh, Bảo Lâm, THPT Lộc Thanh (Bảo Lộc); 
+ Tuyến 5: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Các Tiên, Bảo Lộc (trừ THPT Lộc Thanh). 
- Ban coi thi: Toàn tỉnh thành lập 01 Ban coi thi, tổ chức coi thi tại tất cả các 

Điểm thi theo phương án bố trí Điểm thi do Giám đốc Sở GDĐT quyết định. 
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* Lịch thi và thời gian làm bài thi: 

 (Theo công văn 1209/BGDĐT- QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

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 

SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi  
 
24/6/2019  

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. 

SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35  
25/6/2019 

CHIỀU Toán 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 

 
 

SÁNG Bài thi 
KHTN 

Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

 
 
 
26/6/2019 

CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

 
 
 

SÁNG 
Bài thi 
KHXH 

Giáo dục 
công dân 

50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

 
 
 
 
27/6/2019 

CHIỀU Dự phòng 

- Ban làm phách: thực hiện nhiệm vụ làm phách môn thi tự luận (môn Ngữ Văn) 
và cách ly theo qui định để đảm bảo tính bảo mật của mã phách. 

- Ban Chấm thi tự luận : Thành lập 01 Ban Chấm thi tự luận để thực hiện chấm 
bài thi tự luận. 

- Ban phúc khảo bài thi tự luận: Thực hiện theo qui định (nếu có). 
- Sở GDĐT thành lập Ban chấm thi trắc nghiệm; Ban Phúc khảo bài thi trắc 

nghiệm (nếu có) theo đề nghị của trường ĐH,CĐ được Bộ GDĐT phân công chấm bài 
thi trắc nghiệm tại địa phương. 

10. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi; in sao 
đề thi; bàn giao đề thi; coi thi; bàn giao bài thi; chấm thi; phúc khảo; xét tốt nghiệp 
THPT và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời theo đúng kế hoạch. 

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Giáo dục trung học: Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện 

nghiêm túc kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra học kỳ và đánh giá xếp loại học sinh ở 
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các trường phổ thông theo đúng qui định; chỉ đạo và định hướng cho các trường học tổ 
chức ôn tập cho học sinh lớp 12; Tổ chức kiểm tra công tác ôn tập tại các đơn vị để 
đánh giá và có chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời. 

2. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: Hướng dẫn các đơn vị 
thực hiện nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (thu nhận hồ sơ, xử lý và 
nhập thông tin vào phần mềm quản lý thi …); Xây dựng phương án bố trí các Điểm 
thi; Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ làm công tác thi cho đội ngũ cán bộ quản lý, 
giáo viên; Thực hiện các báo cáo về kỳ thi cho Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và Bộ GDĐT; 
Phối hợp Phòng tổ chức cán bộ tham mưu thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội 
đồng thi;  Phối hợp với Văn phòng Sở cung ứng ấn phẩm thi cho các Ban của Hội 
đồng thi; Tham mưu công tác phối hợp với UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện 
cho công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019 đảm bảo an toàn, đúng qui chế và đạt 
kết quả. 

3. Phòng Tổ chức cán bộ - GDTX: Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập 
Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia cấp tỉnh; Tham mưu thực hiện công tác phối hợp với 
các trường Đại học, Cao đẳng được Bộ GDĐT phân công, để bố trí nhân sự tham gia 
Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi; Tham mưu thực hiện công tác phối hợp với 
Công an tỉnh Lâm Đồng để bố trí cán bộ thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn 
cho kỳ thi; Tham mưu thực hiện công tác phối hợp với Sở Y tế để bố trí nhân sự thực 
hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho thí sinh dự thi và cán bộ làm công tác thi; Chủ 
trì, phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng để tham mưu thành lập Hội 
đồng thi, các Ban của Hội đồng thi theo qui định; Hướng dẫn các đơn vị thực hiện 
công tác Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019 theo qui định của Bộ GDĐT. 

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính: Lập dự toán kinh phí cho kỳ thi; Tham mưu và 
thực hiện công tác phối hợp với Sở Tài chính thẩm định dự toán và quyết toán kinh phí 
phục vụ cho kỳ thi. Phối hợp với Văn Phòng Sở và Phòng Khảo thí và Kiểm định chất 
lượng giáo dục trang bị bổ sung các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác thi. 

5. Thanh tra Sở: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi cho đội ngũ CBQL, 
giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra thi; Phối hợp Phòng tổ chức cán bộ để bố trí nhân sự 
làm công tác thanh thi theo qui định; Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị CSVC và 
điều kiện phục vụ kỳ thi tại các Điểm thi. 

6. Văn Phòng Sở: Tham mưu công tác phối hợp với Đài phát thanh Truyền hình, 
cơ quan báo chí … đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỳ thi THPT quốc gia, đặc biệt 
về những nội dung đổi mới trong công tác thi THPT quốc gia năm 2019, Quy chế thi, 
xét tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng; Chuẩn bị CSVC, đáp ứng yêu cầu 
cho công tác in sao đề thi, coi thi, làm phách và chấm thi; Xây dựng phương án bố trí 
xe để phục vụ kỳ thi. 

7. Các trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX: Thực hiện 
nghiêm túc kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra học kỳ và đánh giá xếp loại học sinh 
theo đúng qui định; tăng cường công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi đạt 
kết quả; tuyên truyền và phổ biến các thông tin liên quan đến kỳ thi cho học sinh, phụ 
huynh  học sinh và đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên biết để thực hiện; Thu nhận hồ 
sơ đăng ký dự thi của thí sinh và thực hiện việc nhập liệu vào phần mềm quản lý thi đảm 
bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch của Bộ GDĐT qui định; 
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Những đơn vị được bố trí làm Điểm thi có kế hoạch rà soát và chuẩn bị đầy đủ 
CSVC và các điều kiện để phục vụ cho kỳ thi (lưu ý: cảnh quan nhà trường, hàng rào 
đảm bảo an toàn khu vực thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng làm việc, bàn ghế, tủ 
đựng hồ sơ, các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, máy phát điện dự phòng, máy vi tính, 
máy in, máy photo copy, camera ...,), đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng qui chế và 
đạt kết quả. 

8. Công tác phối hợp:  
- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng do Bộ GDĐT phân công  tổ chức 

công tác thi THPT quốc gia tại địa phương.  
- Phối hợp với Đài phát thanh Truyền hình, cơ quan báo chí… đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền trong giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về những thông tin đổi 
mới trong công tác thi THPT quốc gia, quy chế thi, xét tốt nghiệp THPT, tuyển sinh 
đại học và cao đẳng. 

- Phối hợp với Sở Y tế, Điện lực Lâm Đồng thực hiện việc đảm bảo cung cấp đầy 
đủ điện, thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức các hoạt động tình nguyện tiếp sức 
mùa thi. 

- Phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện đảm bảo an ninh kỳ thi, phòng 
chống cháy nổ và an toàn giao thông trong những ngày tổ chức thi. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện cho công tác tổ chức kỳ 
thi THPT quốc gia 2019 đảm bảo an toàn, đúng qui chế và đạt kết quả. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
Lâm Đồng, các cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung kế hoạch để tham mưu và 
triển khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận:                                                     KT.GIÁM ĐỐC   
- UBND tỉnh;                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Các Sở, ban, ngành liên quan; 
- UBND các huyện, TP;  
- Ban giám đốc Sở GDĐT; 
- Các phòng thuộc Sở; 
- Các trường THPT, trung tâm GDTX; GDNN-GDTX; 
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.                                                                
                                                                                                     Huỳnh Quang Long                                      
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PHỤ LỤC  
LỊCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI THPT QUỐC GIA 2019 

(Đính kèm kế hoạch số 622/KH-SGDĐT ngày 29/3/2019 của Sở GDĐT Lâm Đồng) 

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị  
tham gia 

Thời gian 
thực hiện 

1 Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thi 
THPT quốc gia; Tập huấn nghiệp vụ thi 
cho cán bộ, GV các đơn vị 

Sở GDĐT 
(Phòng Khảo 

thí và 
KĐCLGD) 

Các đơn vị 
tiếp nhận 

đăng ký dự 
thi (đơn vị 

ĐKDT) 

Hoàn thành trước 
31/3/2019 

2 Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban 
Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Lâm 
Đồng năm 2019 

Sở GDĐT 
(Phòng 
TCCB-
GDTX) 

 Tuần 2 
 tháng 4/2019 

3 Đăng ký dự thi (ĐKDT), nhận Phiếu 
ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào 
phần mềm QLT 

Các đơn vị 
ĐKDT 

 Từ ngày 01/4 đến 
17h00 ngày  
20/4/2019 

4 - In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự 
a, b, c,… của tên học sinh, theo lớp, 
trường; thí sinh ký xác nhận thông tin 
ĐKDT trên danh sách quy định 
- Điểm tiếp nhận tự tổ chức: kiểm dò theo 
lớp, kiểm tra chéo thông tin – hồ sơ giữa 
các lớp 

Các đơn vị 
ĐKDT 

 Hoàn thành trước 
ngày  

25/4/2019 

5 Kiểm tra chéo hồ sơ, thông tin ĐKDT 
giữa các điểm tiếp nhận trong từng địa 
bàn huyện, thành phố 

Sở GDĐT 
phân công 

Các đơn vị 
được phân 

công 

Từ ngày 26/4 đến 
ngày  

03/5/2019 

6 Thành lập các Điểm thi THPT quốc gia 
tỉnh Lâm Đồng năm 2019 

Sở GDĐT 
(Phòng Khảo 

thí và 
KĐCLGD)  

 Hoàn thành trước 
ngày 30/4/2019 

7 Các điểm tiếp nhận nộp hồ sơ về Sở 
GDĐT (Danh sách và phiếu ĐKDT) 

Sở GDĐT 
(Phòng Khảo 

thí và 
KĐCLGD) 

Các đơn vị Hoàn thành trước 
ngày  

05/5/2019 

8 Thành lập Hội đồng thi; Ban Thư ký Sở GDĐT 
(Phòng 
TCCB-

GDTX), các 
trường ĐH, 

CĐ 

Các trường 
phổ thông, 

các đơn vị có 
liên quan 

Hoàn thành trước 
ngày  

10/5/2019 
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TT Nội dung công tác 
Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị  
tham gia 

Thời gian 
thực hiện 

9 Đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, 
xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi 

Hội đồng thi 
(Ban Thư ký) 

 Hoàn thành trước 
ngày  

25/5/2019 

10 Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt 
nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của 
thí sinh vào phần mềm QLT 

Các đơn vị 
ĐKDT 

 Chậm nhất ngày 
25/5/2019 

11 Thành lập: Ban in sao đề thi Sở GDĐT 
(Phòng 
TCCB-
GDTX) 

 Hoàn thành 
 trước ngày 
25/5/2019 

12 Các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức thi 
gửi danh sách cán bộ tham gia tổ chức thi 
về Sở GDĐT 

Sở GDĐT 
(Phòng 
TCCB-
GDTX) 

Các trường 
ĐH, CĐ 

Hoàn thành 
 trước ngày  
27/5/2019 

13 Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần 
mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT  

Sở GDĐT 
(Phòng Khảo 

thí và 
KĐCLGD) 

Cục QLCL  
 

Hoàn thành 
 trước ngày  
28/5/2019 

14 Kiểm tra công tác chuẩn bị CSVC, điều 
kiện phục vụ công tác thi THPT quốc gia 
tại các Điểm thi 

Sở GDĐT 
(Thanh tra 

Sở) 

 Tuần 01 tháng 
6/2019 

15 Thông báo công khai những trường hợp thí 
sinh không đủ điều kiện dự thi 

Thủ trưởng 
đơn vị ĐKDT 

 Hoàn thành trước 
ngày  

03/6/2019 

16 In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh Các đơn vị 
ĐKDT 

 Hoàn thành 
 trước ngày  
07/6/2019 

17 Thành lập: Tổ vận chuyển bàn giao đề thi, 
bài thi; Ban phách; Ban coi thi; Ban chấm 
thi tự luận, Ban chấm thi trắc nghiệm. 

Sở GDĐT 
(Phòng 
TCCB-
GDTX) 

 Hoàn thành 
 trước ngày 
10/6/2019 

18 Tổ chức in sao đề thi và bàn giao đề thi 
đã in sao cho các Điểm thi 

Ban In sao đề 
thi; Ban Vận 
chuyển và 

bàn giao đề 
thi 

Các Điểm thi Hoàn thành việc 
in sao đề thi trước 
ngày 24/6/2019 
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TT Nội dung công tác 
Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị  
tham gia 

Thời gian 
thực hiện 

19 Ban Coi thi làm việc Ban Coi thi Sở GDĐT, 
trường ĐH, 

CĐ 

Từ ngày 
24/6/2019 

 

20 Coi thi theo lịch thi Ban Coi thi Sở GDĐT, 
các trường 
ĐH, CĐ 

Các ngày 25/6, 
26/6 và 27/6/2019 

21 Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo 
nhanh tình hình coi thi từng buổi thi 

Sở GDĐT 
(Phòng Khảo 

thí và 
KĐCLGD) 

Hội đồng thi Buổi thi sáng 
chậm nhất 11 giờ 
30, buổi thi chiều 
chậm nhất 16 giờ 

30 

22 Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo 
tổng hợp số liệu và tình hình coi thi 

Sở GDĐT 
(Phòng Khảo 

thí và 
KĐCLGD) 

Hội đồng thi Chậm nhất 11 giờ 
30 ngày 

28/6/2019 

23 Kiểm tra và nhận bàn giao CSVC phục 
vụ chấm thi trắc nghiệm 

Các trường 
ĐH, CĐ 

Ban chỉ đạo 
thi cấp tỉnh, 
Hội đồng thi 

Chậm nhất  
17h00 ngày 
27/6/2019 

24 - Tổ chức chấm thi; 
- Tổng kết công tác chấm thi; 
- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT; 
- Hoàn thành đối sánh kết quả thi 

Ban Chỉ đạo 
thi cấp tỉnh; 
Hội đồng thi 

 Cục QLCL; 
Sở GDĐT; 
các trường 
ĐH, CĐ 

Hoàn thành chậm 
nhất ngày 
13/7/2019 

25 Công bố kết quả thi Hội đồng thi  Sở GDĐT, 
Các đơn vị 

ĐKDT 

Ngày 14/7/2019 

26 Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp 
THPT sơ bộ 

Sở GDĐT Các trường 
phổ thông 

Chậm nhất ngày 
16/7/2019 

27 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 sơ bộ 

Sở GDĐT 
(Phòng Khảo 

thí và 
KĐCLGD) 

Cục QLCL Chậm nhất ngày 
18/7/2019 

28 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 
thời, trả học bạ và các loại giấy chứng 
nhận (bản chính) cho thí sinh 

Hiệu trưởng 
trường phổ 

thông 

 Chậm nhất ngày 
21/7/2019 

29 In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi 
cho thí sinh  

Hội đồng thi 
(Phòng 
TCCB-
GDTX)  

Sở GDĐT, 
các đơn vị 

ĐKDT 

Chậm nhất ngày 
21/7/2019 
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TT Nội dung công tác 
Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị  
tham gia 

Thời gian 
thực hiện 

30 Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh 
sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết 
quả thi 

Các đơn vị 
ĐKDT 

 Từ ngày  14/7 
đến 17h00 ngày 

23/7/2019 

31 Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc 
khảo cho sở GDĐT 

Các đơn vị 
ĐKDT 

Sở GDĐT Chậm nhất ngày 
24/7/2019 

32 Sở GDĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho 
Hội đồng thi 

Sở GDĐT Hội đồng thi Chậm nhất ngày 
24/7/2019 

33 Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) Hội đồng thi Cục QLCL; 
Sở GDĐT; 
các trường 
ĐH, CĐ 

Hoàn thành chậm 
nhất ngày 
02/8/2019 

34 Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp 
THPT sau phúc khảo 

Sở GDĐT Các trường 
phổ thông 

Chậm nhất ngày 
04/8/2019 

35 Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi Báo 
cáo kết quả tốt nghiệp THPT chính thức 
và dữ liệu về Cục QLCL 

Sở GDĐT 
(Phòng Khảo 

thí và 
KĐCLGD) 

Cục QLCL  
 

Chậm nhất ngày 
05/8/2019 

36 Gửi danh sách thí sinh được công nhận 
tốt nghiệp THPT chính thức về Văn 
phòng Bộ GDĐT. 

Sở GDĐT 
(Phòng Khảo 

thí và 
KĐCLGD) 

 Chậm nhất 
ngày 09/8/2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________  
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