
PHỤ LỤC 1 

LỊCH THI VÀO LỚP 10 THPT CÁC MÔN SONG BẰNG 

NĂM HỌC 2022-2023 

 

a) Bài thi Toán bằng tiếng Anh và Vật lý bằng tiếng Anh (sáng 29/6) 

Thời gian Nhiệm vụ của Cán bộ coi thi 

7 giờ 00 

đến 7 giờ 30 

- Họp để nhận phân công nhiệm vụ từ Trưởng Điểm thi (Lãnh đạo Điểm 

thi, CBCT thứ hai và CBGS) 

- Bốc thăm phòng thi cho CBCT thứ hai 

- CBGS về vị trí được phân công 

- CBCT thứ hai nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi 

7 giờ 30 đến 

8 giờ 00 

- CBCT thứ hai: 

+ Đánh SBD vào bàn của TS gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra 

Phiếu báo dự thi. 

+ Ký tên vào giấy thi, giấy nháp; Phát và hướng dẫn TS điền vào các mục 

trên giấy thi. 

- CBCT thứ nhất nhận đề thi Toán bằng tiếng Anh và Vật lý bằng tiếng 

Anh tại phòng làm việc của Điểm thi 

8 giờ 00 đến 

8 giờ 10 

CBCT thứ hai ký tên vào giấy nháp; Phát và hướng dẫn TS điền vào các 

mục trên giấy nháp. 

8 giờ 10 đến 

8 giờ 20 

Cho TS trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng 

đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký 

của 2 TS. 

8 giờ 20 đến 

8 giờ 30 

- Bóc túi đựng đề thi môn Toán bằng tiếng Anh; hai CBCT ký tên vào 

phần phách bài thi; 

- Phát đề thi cho TS; Hướng dẫn TS điền vào phần phách bài thi. 

- Yêu cầu TS kiểm tra tình trạng đề thi; 

8 giờ 30 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Toán bằng tiếng Anh. 

8 giờ 45 
Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi 

phân công. 

9 giờ 15 Nhắc TS còn 15 phút làm bài môn Toán bằng tiếng Anh. 

9 giờ 30 
Hết giờ làm bài môn Toán bằng tiếng Anh. CBCT thu bài thi của TS; 

yêu cầu TS ký vào Phiếu thu bài. 

9 giờ 50 đến 

10 giờ 00 

- Bóc túi đựng đề thi môn Vật lý bằng tiếng Anh, hai CBCT ký tên vào 

phần phách bài thi; 

- Phát đề thi cho TS; Hướng dẫn TS điền vào phần phách bài thi. 

- Yêu cầu TS kiểm tra tình trạng đề thi. 

10 giờ 00 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Vật lý bằng tiếng Anh. 



10 giờ 15 
Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi 

phân công. 

10 giờ 15 đến 

10 giờ 30 

Trưởng Điểm thi báo cáo tình hình coi thi của buổi thi về Ban Chỉ đạo 

qua số điện thoại trực thi. 

10 giờ 45 Nhắc TS còn 15 phút làm bài môn Vật lý bằng tiếng Anh. 

11 giờ 00 
Hết giờ làm bài môn Vật lý bằng tiếng Anh. CBCT thu bài thi của TS; 

yêu cầu TS ký vào Phiếu thu bài. 

 

b) Bài thi tiếng Anh và Hóa học bằng tiếng Anh (chiều 29/6) 

Thời gian Nhiệm vụ của Cán bộ coi thi 

13 giờ 00 đến 

13 giờ 30 

- Họp để nhận phân công nhiệm vụ từ Trưởng Điểm thi (Lãnh đạo Điểm 

thi, CBCT thứ hai và CBGS) 

- Bốc thăm phòng thi cho CBCT thứ hai 

- CBGS về vị trí được phân công 

- CBCT thứ hai nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi 

13 giờ 30 đến 

14 giờ 00 

- CBCT thứ hai: 

+ Đánh SBD vào bàn của TS gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra 

Phiếu báo dự thi. 

+ Ký tên vào giấy thi, giấy nháp; Phát và hướng dẫn TS điền vào các mục 

trên giấy thi. 

- CBCT thứ nhất nhận đề thi Tiếng Anh (viết luận) và Hóa học bằng 

tiếng Anh tại phòng làm việc của Điểm thi 

14 giờ 00 đến 

14 giờ 15 

- CBCT thứ hai ký tên vào giấy thi, giấy nháp; Phát và hướng dẫn TS điền 

vào các mục trên giấy thi. 

14 giờ 15 đến 

14 giờ 25 

Cho TS trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng 

đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký 

của 2 TS. 

14 giờ 25 đến 

14 giờ 30 

- Bóc túi đựng đề thi môn tiếng Anh (viết luận); hai CBCT ký tên vào 

phần phách bài thi; 

- Phát đề thi cho TS; Hướng dẫn TS điền vào phần phách bài thi. 

- Yêu cầu TS kiểm tra tình trạng đề thi. 

14 giờ 30 Bắt đầu tính giờ làm bài môn tiếng Anh (viết luận). 

14 giờ 45 
Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi 

phân công. 

15 giờ 15 Nhắc TS còn 15 phút làm bài môn tiếng Anh. 

15 giờ 30 
Hết giờ làm bài môn tiếng Anh. CBCT thu bài thi của TS; yêu cầu TS ký 

vào Phiếu thu bài. 

15 giờ 50 đến 

16 giờ 00 

- Bóc túi đựng đề thi môn Hóa học bằng tiếng Anh; hai CBCT ký tên 

vào phần phách bài thi; 



- Phát đề thi cho TS; Hướng dẫn TS điền vào phần phách bài thi. 

- Yêu cầu TS kiểm tra tình trạng đề thi. 

16 giờ 00 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Hóa học bằng tiếng Anh. 

16 giờ 15 
Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi 

phân công. 

16 giờ 15 đến 

16 giờ 30 

Trưởng Điểm thi báo cáo tình hình coi thi của buổi thi về Ban Chỉ đạo 

qua số điện thoại trực thi. 

16 giờ 45 Nhắc TS còn 15 phút làm bài môn Hóa học bằng tiếng Anh. 

17 giờ 00 
Hết giờ làm bài môn Hóa học bằng tiếng Anh. CBCT thu bài thi của TS; 

yêu cầu TS ký vào Phiếu thu bài. 

c) Bài thi nói môn tiếng Anh (theo Bảng chia ca thi chiều 30/6, xem Phụ lục 2 và 

Phụ lục 3) 

 


