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KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 
NĂM HỌC 2012-2013

LỊCH & MÔN THI

Thời gian: 2-4/6/2013

Môn thi: 
2/6: Ngữ Văn, Hóa học
3/6: Địa lý, Sinh học
4/6: Toán, Lý



COI THI - NGUYÊN TẮC

ĐIỀU 18:
Tất cả những người làm
nhiệm vụ tại Hội đồng coi
thi đều phải được học tập, 
nắm vững quy chế thi; 
không được mang theo và
sử dụng phương tiện thu, 
phát thông tin cá nhân
trong khu vực thi khi các
buổi thi đang tiến hành.



NHIỆM VỤ GIÁM THỊ
TRONG PHÒNG THI

n + Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra, 
giám sát thí sinh trong phòng thi thực
hiện đúng Quy chế, nội quy thi;

n + Nhận đề thi từ Chủ tịch Hội đồng coi
thi và giao đề thi cho thí sinh tại
phòng thi;

n + Thu bài do thí sinh nộp, kiểm tra đủ
số bài, số tờ của từng bài và nộp đầy
đủ cho Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc
người được Chủ tịch Hội đồng coi thi
uỷ nhiệm; 

n + Lập biên bản và đề nghị kỷ luật
những thí sinh vi phạm Quy chế thi.



NHIỆM VỤ GIÁM THỊ
NGOÀI PHÒNG THI

n + Theo dõi, giám sát thí sinh và
giám thị trong phòng thi thực
hiện Quy chế thi trong khu vực
được Chủ tịch Hội đồng coi thi
phân công;

n + Thực hiện một số công việc cần
thiết phục vụ nhiệm vụ coi thi do 
Chủ tịch Hội đồng coi thi phân
công.



CÁC VẬT DỤNG ĐƯỢC MANG VÀO 
PHÒNG THI – ĐIỀU 20 SAU SỬA ĐỔI

n “Điều 20. Các vật dụng được mang vào
phòng thi

n Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút
viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước
tính, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ cắm
thêm vào và không soạn thảo được văn
bản, Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi
Địa lí (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết
thêm bất cứ nội dung gì), các loại máy ghi
âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông
tin mà không truyền được thông tin và
không nhận được tín hiệu âm thanh và
hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ
trợ khác.”



QUY TRÌNH COI THI

ĐIỀU 22:
n 2. Các giám thị trong Hội đồng 

coi thi có mặt tại địa điểm thi 
trước ngày thi ít nhất 01 ngày để
họp Hội đồng coi thi, nghiên cứu 
Quy chế, các văn bản, các quy 
định có liên quan dến kỳ thi, 
kiểm tra hồ sơ thi, kiểm tra điều 
kiện cơ sở vật chất phục vụ thi và
làm một số phần việc của Hội 
đồng coi thi.



n 3. Trước khi tiến hành buổi 
thi đầu tiên, Hội đồng coi thi 
phải tập trung toàn bộ thí
sinh và toàn thể Hội đồng để
tổ chức khai mạc kỳ thi. 
Trước mỗi buổi thi phải họp 
Hội đồng coi thi để phổ biến 
những việc cần làm và phân 
công trách nhiệm cho từng 
thành viên trong buổi thi đó.



n 4. Sau buổi thi, Hội đồng coi 
thi phải niêm phong ngay bài 
thi của buổi thi đó trước tập 
thể Hội đồng và rút kinh 
nghiệm buổi thi.



CHẤM THI

n ĐIỀU 25
n 1. Nguyên tắc: 
n a) Giám khảo và những người

làm công tác phục vụ tại Hội
đồng chấm thi đều phải được học
tập, nắm vững Quy chế thi; 
không được mang theo phương
tiện thu, phát thông tin cá nhân
khi đang làm nhiệm vụ trong khu
vực chấm thi; 



NHIỆM VỤ GIÁM KHẢO 

n ĐIỀU 25
n c) Giám khảo:
n - Chấm thi, đánh giá và cho điểm các

bài thi theo đúng hướng dẫn chấm của
Bộ Giáo dục và Đào tạo; ghi điểm bài
thi vào phiếu chấm và biên bản chấm
thi do Hội đồng chấm thi cấp;

n - Quản lý số bài thi được giao;
n - Tham gia hồi phách, lên điểm bài thi

theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng
chấm thi;

n - Đối chiếu, kiểm tra, xác nhận sự
thống nhất giữa điểm trên bài thi với
điểm ghi trong các biên bản do bộ
phận làm phách gửi lại.



GIGIÁÁM KHM KHẢẢO THO THỨỨ NHNHẤẤTT
n ĐIỀU 25 

n đ) Mỗi bài thi tự luận phải được
hai giám khảo chấm độc lập, ghi
điểm riêng theo số phách vào
phiếu chấm cá nhân. 

n Giám khảo thứ nhất, ngoài những
nét gạch chéo trên các phần giấy
bỏ trống, không được ghi gì vào
bài làm của thí sinh; điểm thành
phần, điểm toàn bài và nhận xét
được ghi vào phiếu chấm.
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GIÁM KHẢO THỨ HAI

n Giám khảo thứ hai, ngoài việc
ghi vào phiếu chấm cá nhân, 
phải ghi họ, tên vào ô quy
định trên bài thi, ghi điểm
thành phần vào lề bài thi, 
ngay cạnh ý được chấm.



n Sau khi mỗi bài đã được hai giám
khảo chấm xong, Tổ trưởng tổ chấm
thi giao lại cho hai giám khảo đó
thống nhất rồi ghi tổng hợp điểm
thành phần, điểm toàn bài vào góc
trái phía trên bên lề bài thi; ghi điểm
toàn bài vừa bằng chữ, vừa bằng số
vào biên bản thống nhất và ô quy định
trên bài thi; điền đủ họ tên vào ô quy
định rồi cùng ký tên.



n Điểm của bài thi được ghi
bằng mực đỏ; nếu có sự thay
đổi điểm thì gạch chéo điểm
đã cho và ghi điểm mới bằng
cả số và chữ rồi hai giám
khảo cùng ký tên để xác nhận
việc sửa điểm.



XỬ LÝ KẾT QUẢ CHẤM ĐỘC LẬP

n - Xử lý kết quả 2 lần chấm
độc lập như sau:  

n + Điểm toàn bài bằng nhau
hoặc lệch dưới 1,0 điểm: hai
giám khảo thảo luận thống
nhất điểm, rồi ghi điểm (bằng
số và bằng chữ), ghi rõ họ
tên và ký vào bài thi của thí
sinh;



n + Điểm toàn bài lệch nhau từ 1,0 
điểm đến dưới 2,0 điểm: hai giám
khảo đối thoại và báo cáo Tổ
trưởng tổ chấm thi để thống nhất
điểm, sau đó ghi điểm (bằng số
và bằng chữ), ghi rõ họ tên và ký
vào bài thi của thí sinh. Nếu đối
thoại không thống nhất được
điểm thì Tổ trưởng tổ chấm thi
quyết định điểm; Tổ trưởng tổ
chấm thi và hai giám khảo ghi
điểm (bằng số và bằng chữ), ghi



n + Điểm toàn bài lệch nhau từ
2,0 điểm trở lên: Tổ trưởng tổ
chấm thi tổ chức chấm lần
thứ ba, phân công một giám
khảo khác chấm trực tiếp vào
bài thi của thí sinh bằng màu
mực khác.



XỬ LÝ KẾT QUẢ 3 LẦN CHẤM

n + Nếu kết quả 2 trong 3 lần
chấm giống nhau: Tổ trưởng
tổ chấm thi lấy điểm giống
nhau làm điểm chính thức, rồi
cùng các giám khảo chấm bài
thi ghi điểm (bằng số và bằng
chữ), ghi rõ họ tên và ký vào
bài thi của thí sinh;



n + Nếu kết quả 3 lần chấm
lệch nhau đến dưới 3,0 điểm: 
Tổ trưởng tổ chấm thi lấy
điểm trung bình cộng của 3 
lần chấm làm điểm chính
thức, rồi cùng các giám khảo
chấm bài thi ghi điểm (bằng
số và bằng chữ), ghi rõ họ
tên và ký vào bài thi của thí
sinh;



n + Nếu kết quả 3 lần chấm
lệch nhau từ 3,0 điểm trở lên: 
Tổ trưởng tổ chấm thi tổ chức
chấm tập thể, đại diện giám
khảo và Tổ trưởng tổ chấm
thi ghi rõ họ tên và ký vào bài
thi của thí sinh. Điểm chấm
lần này là điểm chính thức
của bài thi.



LƯU Ý 
TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ THI

n Tuyệt đối tuân thủ theo hiệu
lệnh của Chủ tịch HĐCT khi
làm nhiệm vụ.

n Thực hiện đúng quy chế thi
theo quy định hiện hành.



KỶ LUẬT PHÁT NGÔN, TRUYỀN THÔNG

n Không bình luận, viết bài và
phát ngôn về đề, ngôn từ sử
dụng trong đề & các vấn đề 
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ.

n Không bình luận về bài của
thí sinh.

n Không phát ngôn, nhận xét
về cơ sở giáo dục nơi mình
đang thực hiện nhiệm vụ.



VĂN BẢN PHÁT TỚI TOÀN HĐGD
n PHỤ LỤC 4 & 5 của công văn số 

337 /KTKĐCLGD-KT ngày 10 /4/2013 
của Cục Khảo thí và Kiểm định chất 
lượng giáo dục về coi thi và chấm
thi.

n Điều 22 & 25 của QUY CHẾ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông (Ban 
hành kèm theo Quyết định số 
08/2008/QĐ-BGDĐT Ngày 06 tháng
3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo) 


