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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 

 

Thực hiện công tác thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các đoàn thanh tra: Quyết định số 

825/QĐ-SGDĐT ngày 21/7/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị 

thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Quyết định số 882/QĐ-SGDĐT ngày 30/7/2020 về 

việc thành lập Đoàn thanh tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; 

Quyết định số 922/QĐ-SGDĐT ngày 06/8/2020 về việc thành lập Đoàn thanh tra công 

tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Quyết định số 1031/QĐ-SGDĐT 

ngày 07/9/2020 về việc thành lập Đoàn thanh tra công tác phúc khảo bài thi kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1005/QĐ-SGDĐT ngày 

31/8/2020 về việc thành lập Tổ kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020 

(sau đây gọi tắt là Đoàn Thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020). 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 08/BC-TTr ngày 19/10/2020 của Chánh Thanh 

tra Sở Giáo dục và Đào tạo, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối 

tượng thanh tra, 

Sở Giáo dục và Đào tạo kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

- Năm 2020, Hội đồng thi (HĐT) tốt nghiệp THPT tỉnh Đắk Nông được tổ chức 

tại 13 điểm thi với 270 phòng thi:  

+ Tổng số  đăng ký dự thi: 6231. Trong đó môn Toán: 6214 thí sinh; Ngữ văn  

6107 thí sinh; Vật lí: 2256 thí sinh; Hóa học 2263 thí sinh; Sinh học:  2203 thí sinh; 

Lịch sử: 3927 thí sinh; Địa lí: 3784  thí sinh; GDCD: 3586 thí sinh; Tiếng Anh: 5812 

thí sinh, Tiếng Nhật: 01 thí sinh.  

+ Tổng số cán bộ tham gia coi thi là: 602 người; 

+ Tổng số cán bộ tham gia chấm thi: 78 người 

+ Tổng số cán bộ tham gia phúc khảo bài thi: 21 người 

+ Tổng số cán bộ tham gia xét công nhận tốt nghiệp: 13 người 

+ Tổng số cán bộ giám sát coi thi: 113 người 

+ Tổng số cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra thi, cụ thể: Công tác chuẩn bị 

thi gồm 07 người (trong đó: Sở GDĐT 04 người, Bộ GDĐT 03 người); Công tác in sao 

đề thi có 02 người (trong đó: Sở GDĐT 01 người, Bộ GDĐT 01 người); Công tác coi thi 

có 81 người (trong đó: Sở GDĐT 39 người, Bộ GDĐT 42 người); Công tác chấm thi có 

11 người (trong đó: Sở GDĐT 08 người, Bộ GDĐT 03 người); Công tác làm phách: Sở 

GDĐT  01 người; Công tác phúc khảo bài thi có 06 người (trong đó: Sở GDĐT: 03 
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người, Bộ GDĐT 03 người); Công tác xét công nhận tốt nghiệp: Thanh tra Sở 02 người; 

Trực thanh tra thi: Thanh tra Sở 03 người;  

- Công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Đắk Nông được 

thực hiện đúng Quy chế thi và quy định tại các văn bản có liên quan. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA XÁC MINH 

 1. Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, 

UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho toàn thể học 

sinh và người dân trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các trường trung học phổ thông, phổ 

thông dân tộc nội trú, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên 

(GDNN-GDTX) làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn… cho học sinh, phụ huynh học 

sinh và nhân dân về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ngay tại địa phương. Đồng thời, 

chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố, các Sở, 

ngành, Công an, bộ đội để bố trí lực lượng an ninh, y tế, điện lực,… nhằm phục vụ tốt 

cho kỳ thi. 

 - Tại 13 đơn vị đặt Điểm thi đã tổ chức phổ biến, quán triệt Quy chế thi và các 

văn bản có liên quan cho thí sinh và các tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020 theo quy định. Yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc kế 

hoạch dạy học, tổ chức ôn tập, đánh giá xếp loại học sinh, tổ chức đăng ký dự thi, 

chuẩn bị cơ sở vật chất, hồ sơ thí sinh kịp thời, chính xác, đúng quy định của Quy chế 

thi và các văn bản có liên quan. 

  - UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020, 

xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nội dung, phân công rõ ràng nhiệm vụ thành 

viên của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và của HĐT tốt nghiệp THPT năm 2020. 

 - Đã xây dựng phương án nhân sự cho kỳ thi đầy đủ, đúng thành phần theo Quy 

chế và các văn bản có liên quan.  

 - Các Điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho cho 

kỳ thi, hồ sơ thi đầy đủ; đảm bảo an toàn tại các Điểm thi, bố trí khu vực thi, phòng 

thi, chỗ ngồi thí sinh, danh sách thí sinh, phòng, chống cháy nổ, y tế, điện, nước,… và 

các tình huống bất thường khác theo đúng quy định. 

 - Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, HĐT, các Ban của HĐT, thành lập các Điểm 

thi và phương án đảm bảo yêu cầu tại các Điểm thi theo đúng Quy chế và các văn bản 

có liên quan. 

- Đội ngũ Thanh tra thi được phổ biến, quán triệt Quy chế thi, đã triển khai tập 

huấn thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền, trang bị kiến thức đầy đủ cho các thành viên 

thanh tra thi. 

2. Thanh tra công tác in sao đề thi và coi thi 

2.1. Thanh tra công tác in sao đề thi 

Địa điểm in sao đề thi được đặt tại Nhà khách T79, đường 23/3, phường Nghĩa 

Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Có cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc phục 

vụ cho công tác in sao đề thi đầy đủ; nhân sự đảm bảo cho việc in sao đề thi, việc tập 
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huấn nghiệp vụ, nghiên cứu Quy chế thi và các quy định có liên quan đến công tác in 

sao đề thi, phương án bố trí địa điểm in sao đề thi, phương án phối hợp với các cơ 

quan liên quan để bảo vệ công tác in sao đề thi, các biện pháp bảo quản đề thi, bảo 

đảm an ninh, xử lý tình huống bất thường thực hiện đúng Quy chế thi và các văn bản 

có liên quan. 

2.2. Thanh tra công tác coi thi 

a. Việc tiếp nhận, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức coi thi; 

thanh tra, kiểm tra công tác coi thi; việc phổ biến, quán triệt và tập huấn Quy chế 

thi tại Điểm thi 

Các văn bản hướng dẫn được ban hành và thực hiện đúng theo quy chế, kịp thời 

cập nhật các văn bản chỉ đạo mới ban hành về việc tổ chức chỉ đạo, thực hiện công tác 

tổ chức thi tốt nghiệp THPT của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b. Việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn khu vực coi thi; 

phòng làm việc của Điểm thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, các phòng thi, các 

phòng phục vụ thi, các phòng không phục vụ thi; cơ sở vật chất, thiết bị, phương 

tiện phục vụ thi tại Điểm thi 

- Việc đảm bảo an ninh, an toàn khu vực thi được Hội đồng thi phối hợp với 

công an các huyện, thành phố nơi đặt điểm thi, Khu vực thi được lực lượng Công an, 

trật tự viên thực hiện bảo vệ 03 vòng, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực thi, có dụng 

cụ phòng cháy chữa cháy, các điều kiện đảm bảo khi có tình huống không an toàn xảy 

ra.  

- 13/13 Điểm thi đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh; Trong đó có 03 

điểm thi tổ chức phòng thi cách ly. Cụ thể: Tại điểm thi THPT Đắk Glong có 18 thí 

sinh dự thi tại phòng cách ly; Điểm thi THPT Đắk Song có 13 thí sinh dự thi phòng 

cách ly; Điểm thi THPT Krông Nô có 01 thí sinh dự thi phòng cách ly. Các phòng 

không sử dụng đều được niêm phong theo quy chế; cơ sở vật chất, văn phòng phẩm 

phục vụ thi được đảm bảo đầy đủ, có điện thoại bàn trực thi tại mỗi Điểm thi, các 

Điểm thi bố trí thùng đựng điện thoại, bàn để vật dụng cá nhân cho học sinh, cán bộ 

làm công tác coi thi, thanh tra thi theo quy định. 

- Trang bị máy phá sóng của lực lượng công an tại các Điểm thi, đảm bảo 

không thể truyền, phát thông tin và liên lạc ra bên ngoài khu vực thi. 

c. Thành phần Ban coi thi tại Điểm thi 

Nhân sự Ban coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Đắk Nông năm 2020 

cụ thể như sau: 

+ Lãnh đạo Ban: 03;  

+ Trưởng điểm thi: 13 người; 

+ Phó Trưởng điểm thi: 29 người;  

+ Thư ký: 41; Cán bộ giám sát: 113;  

+ Thanh tra Sở: 42;  

+ Cán bộ coi thi: 564;  

+ Kiểm soát viên quân sự: 26;  
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+ Y tế: 26;  

+ Trật tự viên: 23;  

+ Công an bảo vệ: 73; 

+ Phục vụ 26;  

Ngoài ra lực lượng kiểm tra công tác tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

của các trường Đại học (Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc tế 

Thành phố Hồ Chí Minh) được Bộ Giáo dục và Đào tạo trưng tập tham gia kiểm tra là 

42 người. 

d. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Ban coi thi tại 

Điểm thi và các Ban của HĐT liên quan đến công tác coi thi 

- Các Trưởng Điểm thi đã xây dựng Kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành 

viên làm công tác coi thi; Trưởng Điểm thi; Các Ban của HĐT có liên quan đến công 

tác coi thi tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ đúng theo nội dung được quy định 

tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 20 của Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

- 13/13 Điểm thi công khai lịch thi, niêm iết danh sách thí sinh trong phòng thi 

của từng buổi thi và trách nhiệm của thí sinh quy định tại Điều 14 Quy chế thi. 

- Trưởng Điểm thi tiến hành đăng ký mẫu chữ ký của các thành viên, khóa và 

niêm phong các phòng không sử dụng trong buổi thi; điện thoại, các phương tiện thu, 

phát thông tin cá nhân và được lưu giữ tại phòng trực của Điểm thi; Việc bốc thăm, 

phân công cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi, thành phần cán bộ coi thi trong 

phòng thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. 

-Tất cả các quy trình đều được thực hiện đúng quy định của Quy chế thi và các 

văn bản có liên quan. Việc quan sát thí sinh, coi thi tại phòng thi được giám sát chặt 

chẽ của lực lượng thanh tra Bộ, thanh tra Sở. Sau 03 ngày coi thi Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020 tại tỉnh Đắk Nông, kết quả cụ thể như sau: 

+ Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 6231. Trong đó môn Toán: 6214 thí sinh; 

Ngữ văn 6107 thí sinh; Vật lí: 2256 thí sinh; Hóa học 2263 thí sinh; Sinh học: 2203 thí 

sinh; Lịch sử: 3927 thí sinh; Địa lí: 3784 thí sinh; GDCD: 3586 thí sinh; Tiếng Anh: 

5812 thí sinh, Tiếng Nhật 01 thí sinh. 

+ Số thí sinh vắng thi: Số lượt vắng thi từng môn: Ngữ văn: 17 lượt; Toán: 18 

lượt; Vật lí: 03 lượt; Hoá học: 03 lượt; Sinh học: 02 lượt; Tiếng Anh: 17 lượt; Lịch sử: 

15 lượt; Địa lí: 12 lượt và GDCD: 09 lượt, Tiếng Nhật: 0 lượt. 

+ Việc vi phạm Quy chế thi: Không có thí sinh, không có cán bộ coi thi và các 

cá nhân tham gia Hội đồng coi thi vi phạm Quy chế thi. 

+ Số thí sinh xin xét đặc cách tốt nghiệp: 05 thí sinh; 

+ Số thí sinh đang bị cách ly tại tỉnh khác không thể về dự thi: 03 thí sinh. 

Các Điểm thi đã thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn khu vực thi; việc 

bàn giao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi đảm bảo tuyệt đối an toàn; các thành 

viên Ban coi thi, Điểm thi thực hiện chức trách, nhiệm vụ đúng quy định của Quy chế 

thi và các văn bản có liên quan. 

3. Thanh tra công tác chấm thi 
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3.1. Thanh tra công tác chấm bài thi tự luận 

a. Việc tiếp nhận, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức chấm bài thi tự 

luận; thanh tra, kiểm tra công tác chấm bài thi tự luận 

- Ban chấm bài thi tự luận đã tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa 

phương và triển khai thực hiện đầy đủ. 

+ Số túi bài thi tự luận có: 158 túi 

+ Số bài thi tự luận đã chấm: 6089 bài 

- Đã tiếp nhận các Quyết định của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở đầy đủ đúng quy 

định. 

b. Việc thanh tra công tác làm phách 

- Địa điểm làm phách: Nhà khách T79, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

- Ban Làm phách gồm có 13 người, trong đó: 01 Trưởng ban phách; 01 Phó 

Trưởng ban phách; 06 ủy viên Ban phách; 02 công an; 01 y tế; 02 phục vụ. 

- Khu làm phách độc lập, một lối vào có Công an bảo vệ vòng ngoài nghiêm 

ngặt 24/24 giờ, hệ thống cửa sổ được dán kính tối màu, đảm bảo không nhìn thấy bên 

trong; có đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định; Có trang bị máy phá 

sóng của lực lượng Công an đảm bảo không thể truyền, phát thông tin và liên lạc ra 

bên ngoài. 

- Ban Làm phách sử dụng phương thức đánh phách 01 vòng; Ban Làm phách đã 

được cách ly tuyệt đối trong suốt thời gian được tập trung làm phách cho đến khi hoàn 

thành chấm bài thi tự luận. 

- Việc bàn giao đầu phách; việc bảo quản và bàn giao đầu phách cho Ban thư ký 

(sau khi đã chấm xong bài thi tự luận) và các khâu có liên quan bảo đảm tuyệt đối an 

toàn, đúng theo quy định của Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn. 

c. Việc bố trí khu vực chấm bài thi tự luận 

- Địa điểm chấm thi: Ban Chấm thi Bài thi tự luận đặt tại Trường THPT Chu 

Văn An, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, có cơ sở vật chất khang trang và có đầy 

đủ các điều kiện phục vụ cho công tác chấm thi. 

- Khu vực chấm bài thi tự luận được bố trí cụ thể như sau: 

+ Bố trí 01 phòng Lãnh đạo Ban chấm; 01 phòng Thanh tra; 01 phòng Ban thư 

ký; 01 phòng Bảo quản bài thi; 01 phòng Chấm kiểm tra, 01 phòng Chấm thống nhất; 

02 phòng Tổ chấm 01, 02 phòng chấm 2; các phòng chấm, phòng thư ký, phòng bảo 

quản bài thi có gắn camera ghi hình theo quy định; bố trí thùng chứa đựng cụ cá nhân, 

có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy… 

+ Khu vực chấm thi có lực lượng công an bảo vệ 24/24 giờ; có trang bị máy 

phá sóng của lực lượng Công an đảm bảo không thể truyền, phát thông tin và liên lạc 

ra bên ngoài khu vực chấm thi, các phòng trong khu vực chấm thi không sử dụng đều 

được niêm phong theo quy định. 

+ Khu vực chấm thi đều có các bảng quy định khu vực chấm thi, những người 

không có nhiệm vụ tuyệt đối không được vào khu vực làm việc, có sơ đồ bố trí các 
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khu vực làm việc riêng cho các thành phần trong Ban chấm, hướng dẫn cụ thể lối ra, 

vào các phòng làm việc. 

d. Thành phần, phân công nhiệm vụ và ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ của 

Ban Chấm thi tự luận 

- Ban chấm bài thi tự luận Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Đắk Nông năm 2020, 

bao gồm 60 thành viên; trong đó có: 01 Trưởng ban; 04 Phó Trưởng ban (trong đó 02 

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng môn chấm thi, Tổ trưởng Chấm kiểm tra); 02 Tổ trưởng 

tổ chấm; 39 Ủy viên chấm thi; 01 nhân viên cán bộ y tế; 04 cán bộ công an bảo vệ và 

03 phục vụ 

- Thành phần, số lượng Ban Chấm bài thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh 

Đắk Nông năm 2020 đảm bảo quy định để thực hiện công tác chấm thi 

- Trưởng Ban Chấm thi tự luận đã thực hiện việc xây dựng kế hoạch và phân 

công nhiệm vụ các thành viên theo đúng quy định tại điểm đ khoản 2.3 mục 2 của Phụ 

lục V Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn tổ 

chức Kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 (Công văn số 2115) theo đúng quy chế và các văn 

bản hướng dẫn có liên quan. 

đ. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Ban chấm thi tự luận, các Ban của 

HĐT liên quan đến việc chấm bài thi tự luận 

- Việc Giao, nhận bài thi từ HĐT; vận chuyển, bàn giao, bảo quản bài thi: Ban 

Chấm thi trắc nghiệm đã tiếp nhận thùng đựng các túi bài thi từ Ban Thư ký HĐT 

trong tình trạng nguyên niêm phong và thực hiện bảo quản bài thi tuyệt đối an toàn, 

đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Quy chế thi và các văn bản liên quan. 

 - Thực hiện quy định về chấm bài thi tự luận:  

+ Trưởng Ban chấm bài thi tự luận tiến hành đăng ký mẫu chữ ký của cán bộ 

chấm thi (CBChT), bố trí CBChT lần thứ nhất và CBChT lần thứ tại 2 phòng chấm 

riêng biệt. 

+ Thực hiện chấm thi theo 2 vòng độc lập, việc ghi phiếu chấm cá nhân, ghi 

điểm của CBChT, thứ tự việc ghi điểm của CBChT và thư ký trên phiếu ghi điểm, việc 

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Trưởng môn chấm thi với các CBChT trong 

tổ chấm được thực hiện đúng theo Điều 26 của Quy chế thi; 

Lãnh đạo, thành viên của Ban chấm bài thi tự luận, đã thực hiện công tác chấm 

bài đúng quy định tại Điều 26 của Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn. 

 - Nhập điểm đối với bài thi tự luận 

+ Điểm bài thi được nhập vào hệ thống bởi 02 tổ độc lập, mỗi tổ gồm có 03 

thành viên làm việc độc lập và bố trí làm việc tại hai khu vực độc lập trong phòng làm 

việc Ban Thư ký 

+ Sử dụng phần mềm hỗ trợ chấm và nhập điểm do Bộ GDĐT cung cấp và thực 

hiện đúng các hướng dẫn sử dụng phần mềm theo quy định; Mỗi tổ nhập điểm khi 

thực hiện nhập điểm đều có 01 thanh tra gám sát quá trình nhập điểm đúng theo khoản 

2 Điều 27 của Quy chế thi. 

- Chấm kiểm tra bài thi tự luận 
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+ Tổ chấm kiểm tra gồm có 01 Tổ trưởng và 06 cán bộ chấm kiểm tra, tổ chấm 

kiểm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch làm việc 

cụ thể và thực hiện đúng theo Điều 30 của Quy chế thi; Số lượng bài chấm kiểm tra là 

480 bài đạt 7,88% 

+ Việc khớp phách ngẫu nhiên 20% số bài thi tự luận được thực hiện đúng theo 

quy định của Quy chế thi và các văn bản có liên quan. 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấm bài thi tự luận và các Ban có liên 

quan của HĐT diễn ra nghiêm túc, không vi phạm Quy chế thi. 

3.2. Thanh tra công tác chấm thi trắc nghiệm 

a. Việc tiếp nhận, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức chấm thi trắc 

nghiệm; thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi trắc nghiệm 

- Ban Chấm thi trắc nghiệm đã tiếp nhận đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

liên quan đến công tác chấm bài thi trắc nghiệm. 

- Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm đã ban hành Kế hoạch chấm thi trắc 

nghiệm; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chấm thi trắc nghiệm và các văn bản 

khác để chỉ đạo, tổ chức chấm thi trắc nghiệm theo quy định (có Kế hoạch chấm thi 

trắc nghiệm; Phân công nhiệm vụ các thành viên kèm theo) 

- Đã tiếp nhận các Quyết định của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở đầy đủ đúng quy 

định. 

b. Bố trí khu vực chấm thi, phòng chấm thi và chuẩn bị CSVC, máy móc, 

thiết bị, tủ/thùng chứa bài thi; việc niêm phong, mở niêm phong 

- Bố trí khu vực chấm thi: Tại dãy nhà 02 tầng của Trường THPT Chu Văn An, 

phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

- Bố trí phòng làm việc của Ban chấm thi trắc nghiệm: 01 phòng 

- Bố trí phòng chấm thi, phòng bảo quản bài thi: Bố trí 01 phòng chấm thi 

(phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm) chung với phòng bảo quản bài thi (sau đây 

gọi là: Phòng bảo quản bài thi và chấm thi). 

- Chuẩn bị, kết nối hệ thống máy móc, thiết bị: Bố trí 01 máy chủ chấm thi 

(máy để bàn), 01 máy trạm chấm thi (laptop), 01 máy scan HP N9120 fn2, 01 máy in 

Canon 2900; các thiết bị phục vụ kết nối mạng LAN, đảm bảo biệt lập trong phòng 

bảo quản bài thi và chấm thi, không có thiết bị thu/phát tín hiệu mạng không dây trong 

phòng chấm thi; tủ/thùng chứa bài thi, niêm phong và mở niêm phong theo quy định, 

có máy phá sóng của lực lượng công an đảm bảo không thể truyền, phát thông tin và 

liên lạc ra bên ngoài khu vực chấm thi; có 02 camera ghi hình theo quy định trong 

phòng quản bài thi và chấm thi trắc nghiệm; bố trí thùng chứa đựng dụng cụ cá nhân, 

có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy; Có Công an trực 24/24 giờ. 

c. Thành phần, phân công nhiệm vụ của Ban Chấm thi trắc nghiệm 

Ban chấm thi trắc nghiệm Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Đắk Nông năm 2020, 

bao gồm 18 thành viên; trong đó có: 01 Trưởng ban; 03 Phó Trưởng ban (kiêm Tổ 

trưởng: Tổ Giám sát, Tổ chấm trắc nghiệm, Tổ thư ký); 02 Ủy viên giám sát; 02 Ủy 

viên Tổ thư ký; 04 Ủy viên chấm thi; 01 nhân viên cán bộ y tế; 03 cán bộ công an bảo 

vệ và 02 phục vụ 
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Thành phần, số lượng của Ban Chấm thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 

tỉnh Đắk Nông năm 2020 đảm bảo đủ để thực hiện công tác chấm thi 

d. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Ban Chấm thi trắc nghiệm, các ban 

của HĐT liên quan đến việc chấm bài thi trắc nghiệm: bảo quản, chấm bài thi trắc 

nghiệm (xử lý bài thi, chấm điểm, lưu đĩa, báo cáo về Bộ) 

- Giao, nhận bài thi từ Hội đồng thi (HĐT); vận chuyển, bàn giao, bảo quản bài 

thi trong tình trạng nguyên niêm phong và thực hiện bảo quản bài thi tuyệt đối an toàn, 

đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Quy chế thi và các văn bản liên quan. 

- Đăng ký mẫu chữ ký, đóng túi và niêm phong Danh sách mẫu chữ ký của 

CBChT theo quy định. 

- Giao nhận bài thi, bảo quản bài thi tại phòng chấm thi trắc nghiệm; việc đóng 

mở niêm phong phòng, tủ chứa bài thi đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định. 

- Đối chiếu chữ ký mẫu và chữ ký trên túi bài thi theo quy định tại tiết 2.4.5 

điểm 2.4 khoản 2 Phụ lục V Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL. 

- Quét Phiếu TLTN: Đã thực thực hiện theo quy định tiết 2.4.5 điểm 2.4 khoản 

2 Phụ lục V Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL. 

- Sau khi quét xong toàn bộ các bài thi của Hội đồng thi, Ban Chấm thi trắc 

nghiệm đã xuất dữ liệu báo cáo đĩa CD0 trên máy chủ; ghi đĩa, niêm phong, bàn giao 

cho Chủ tịch HĐT lưu trữ, gửi về Bộ GDĐT theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 29 

Quy chế thi trước khi tiến hành Đọc ảnh.  

- Nhận dạng ảnh quét (Đọc ảnh): Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 

Điều 29 Quy chế thi trước khi tiến hành Sửa lỗi bài thi. 

- Sửa lỗi bài thi: Đã sửa lỗi liên quan đến số báo danh và mã đề thi, sửa lỗi phần 

bài làm; sau khi hoàn thành việc sửa lỗi bài thi Ban Chấm thi trắc nghiệm đã xuất dữ 

liệu báo cáo đĩa CD2 trên máy chủ; ghi đĩa, niêm phong, bàn giao cho Chủ tịch HĐT 

lưu trữ, gửi về Bộ GDĐT theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 29 Quy chế thi trước 

khi thực hiện Chấm điểm bài thi.  

- Chấm điểm bài thi: Sau khi nhận được đĩa CD đáp án từ Bộ GDĐT, Ban 

Chấm thi trắc nghiệm đã mở niêm phong Đĩa Dữ liệu (đáp án) của Bộ GDĐT; nạp dữ 

liệu chấm từ Đĩa Dữ liệu vào Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm; thực hiện chức năng 

chấm điểm của Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm để chấm điểm cho tất cả các bài thi; 

sau khi chấm xong, Ban Chấm thi trắc nghiệm đã xuất dữ liệu báo cáo đĩa CD3 trên 

máy chủ; ghi đĩa, niêm phong, bàn giao cho Chủ tịch HĐT lưu trữ, gửi về Bộ GDĐT 

theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 29 Quy chế thi. 

- Bàn giao sau khi chấm thi: Sau khi kết thúc quá trình chấm thi, Ban Chấm thi 

trắc nghiệm đã thực hiện: 

+ Sao chép tệp tin danh sách thí sinh dự thi và xuất tệp tin sao lưu kết nối dữ 

liệu, mã nhận diện và mã cấp phép sử dụng máy trạm tương ứng, tài khoản và mật 

khẩu truy cập,... của máy chủ và các máy trạm ra đĩa CD. Niêm phong đĩa CD này 

(sau đây gọi là đĩa CD sau khi chấm thi) dưới sự giám sát của Trưởng ban Chấm thi 

trắc nghiệm, thanh tra, công an,… và bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thi. 
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+ Các phiếu thu bài thi được tập hợp theo từng môn thi, Điểm thi và được đóng 

gói niêm phong tại Ban Chấm thi trắc nghiệm. Trên nhãn niêm phong có chữ ký của 

Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm, Tổ trưởng Tổ Thư ký và Tổ trưởng Tổ Giám sát. 

+ Niêm phong máy chủ và máy trạm dưới sự giám sát của Trưởng ban Chấm 

thi trắc nghiệm, thanh tra, công an,... và bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi. 

đ. Thực hiện quy định về nhập điểm và quản lý điểm bài thi 

Do Ban thư ký Hội đồng thi thực hiện theo quy định. 

3.3. Thanh tra công tác chấm phúc khảo bài thi tự luận 

a. Tiếp nhận, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức phúc khảo bài thi tự 

luận, thanh tra công tác phúc khảo bài thi tự luận 

- Ban chấm phúc khảo bài thi tự luận đã tiếp nhận đầy đủ các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn liên quan đến công tác chấm. 

- Trưởng ban Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận đã ban hành Kế hoạch chấm 

thi; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chấm thi và các văn bản khác để chỉ đạo, 

tổ chức chấm phúc khảo bài thi tự luận theo quy định 

- Đã tiếp nhận các Quyết định của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở đầy đủ đúng quy 

định. 

b. Nhận đơn phúc khảo 

Việc tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh, cập nhật vào phần mềm quản lý 

thi, cập nhật danh sách đề nghị phúc khảo bài thi tự luận thực hiện kịp thời, đúng Quy 

chế thi đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối. 

c. Chuẩn bị nhân sự; cơ sở vật chất, phòng chấm thi, phòng bảo quản bài thi 

tự luận 

- Thành phần, số lượng của Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận gồm có 11 

người đảm bảo đúng, đủ để thực hiện công tác chấm phúc khảo theo quy định tại 

khoản 1 Điều 26 Quy chế thi. Người đã tham gia Ban Làm phách và Ban Chấm thi tự 

luận không được tham gia Ban Phúc khảo bài thi tự luận. 

- Cơ sở vật chất đầy đủ, phòng chấm và bảo quản bài thi được đặt tại lầu 3 của 

Văn phòng Sở; quá trình chấm phúc khảo bài thi tự luận được công an bảo vệ 24/24 

giờ, có đầy đủ các thiết bị phục vụ an toàn khu vực chấm như camera, máy phá 

sóng…theo quy định của Quy chế thi. 

d. Tổ chức phúc khảo bài thi, nhập điểm và công bố kết quả 

- Có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phúc khảo bài thi tự luận 

- Tổ chức rút bài và làm phách bài thi đúng theo quy định; Ban làm phách làm 

việc độc lập, cách ly tại nhà khách T79 (cách địa điểm chấm thi 2 km, nơi đã sao in đề 

thi và làm phách bài thi tự luận lần 1). 

- Quá trình chấm phúc khảo bài thi tự luận được thực hiện theo đúng khoản 4 

Điều 33 của Quy chế thi. 

- Số lượng bài thi phúc khảo môn Ngữ văn gồm 36 bài. 
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- Kết quả chấm phúc khảo bài thi môn Ngữ văn: có 01 bài lệch tăng 0,25 điểm 

(tăng từ 6,75 điểm lên 7,0 điểm); lệch giảm có 0 bài. 

đ. Cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống quản lý thi (QLT), 

công bố kết quả thi 

Ban thư ký HĐT đã thực hiện việc cập nhật điểm phúc khảo, báo cáo công tác 

phúc khảo và tiến hành công bố kết quả thi theo quy định. 

e. Lập hồ sơ phúc khảo 

Các Quyết định, biên bản công tác chấm phúc khảo bài thi tự luận, danh sách 

điểm thí sinh được thay đổi điểm bài thi thực hiện đúng theo quy định 

 Việc chấm phúc khảo bài thi tự luận diễn ra an toàn, chặt chẽ, minh bạch, đúng 

Quy chế thi và các văn bản có liên quan. 

3.4. Thanh tra công tác chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm 

a. Tiếp nhận, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức phúc khảo bài thi trắc 

nghiệm, thanh tra công tác phúc khảo bài thi trắc nghiệm 

- Ban chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm đã tiếp nhận đầy đủ các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác chấm. 

- Trưởng ban Ban Chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm đã ban hành Kế hoạch 

chấm thi; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chấm thi và các văn bản khác để 

chỉ đạo, tổ chức chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm theo quy định 

- Đã tiếp nhận các Quyết định của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở đầy đủ đúng quy 

định. 

b. Nhận đơn phúc khảo 

- Việc tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh, cập nhật vào phần mềm quản 

lý thi, cập nhật danh sách đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm thực hiện kịp thời, 

đúng Quy chế thi đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối. 

c. Chuẩn bị nhân sự; cơ sở vật chất, phòng chấm thi, phòng bảo quản bài thi 

trắc nghiệm 

- Thành phần, số lượng của Ban Chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm gồm có 11 

người đảm bảo đúng, đủ để thực hiện công tác chấm phúc khảo theo quy định tại 

khoản 1 Điều 28 Quy chế thi. Người đã tham gia Ban Chấm thi trắc nghiệm không 

được tham gia Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm. 

- Cơ sở vật chất đầy đủ, phòng chấm và bảo quản bài thi được đặt tại lầu 3 của 

Văn phòng Sở; quá trình chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm được công an bảo vệ 

24/24 giờ, có đầy đủ các thiết bị phục vụ an toàn khu vực chấm như camera, máy phá 

sóng…theo quy định của Quy chế thi. 

d. Tổ chức phúc khảo bài thi, nhập điểm và công bố kết quả phúc khảo 

- Có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phúc khảo bài thi trắc nghiệm  

- Tổ chức rút bài thi và bàn giao bài thi từ HĐT, việc ghi đĩa dữ liệu phúc khảo 

thực hiện đúng theo quy định. 
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- Quá trình chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm thực hiện theo đúng khoản 5 

Điều 33 của Quy chế thi. 

- Số lượng bài thi phúc khảo các môn cụ thể như sau:  

Tổng Toán Vật lí 
Hóa 

học 

Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Tiếng 

Anh 

110 33 06 05 05 21 16 09 15 

- Kết quả chấm phúc khảo các bài thi trắc nghiệm: Không có bài thi nào thay 

đổi điểm thi (kết quả quét và nhận diện của máy chấm lần 1 trùng khớp với kết quả 

làm bài của thí sinh). 

đ. Giám sát chấm thi trắc nghiệm 

Tổ Giám sát, Thanh tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát trực tiếp, thường 

xuyên, liên tục tất cả các khâu trong quá trình phúc khảo bài thi trắc nghiệm. 

3.5. Thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp 

Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Đắk Nông đã thực hiện nghiêm 

túc công tác xét công nhận tốt nghiệp theo đúng quy định tại điều 35 đến điều 41 Quy 

chế thi. Kết quả công tác xét tốt nghiệp cụ thể: 

Trường hợp miễn thi: Không 

Trường hợp đặc cách: 05 em, trong đó đủ điều kiện đậu 04 em 

Trường hợp thuộc diện 2 (cộng 0,25 điểm): 4466 em 

Trường hợp thuộc diện 3 (cộng 0,5 điểm): 1342 em 

Hội đồng thi đã công bố chính thức Danh sách tốt nghiệp THPT và gửi dữ liệu 

về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 

III. KẾT LUẬN 

Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Đắk Nông năm 2020 đã thực 

hiện nghiêm túc, đúng Quy chế thi. Quá trình tổ chức kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an 

toàn, đúng Quy chế thi và quy định tại các văn bản có liên quan. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học phổ thông, phổ thông dân 

tộc nội trú và các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh 

tra./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ GDĐT; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban chỉ đạo thi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. (H). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Thah Hải 
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