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UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            /SGD&ĐT-KTKĐCLGD 

V/v hướng dẫn KSCL kết hợp thi thử  

lớp 12, năm học 2021 - 2022  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Nghệ An, ngày       tháng     năm 2022 

             Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường THPT; 

- Giám đốc các TTGDNN-GDTX, TTGDTX.  
 

Thực hiện Kế hoạch số 833/KH-SGD&ĐT ngày 29/4/2022 của Sở GD&ĐT 

về việc Tổ chức khảo sát chất lượng kết hợp thi thử cho lớp 12 năm học 2021- 

2022, Sở hướng dẫn các trường THPT, TTGDNN-GDTX, TTGDTX (gọi chung là 

đơn vị) như sau: 

1. Về tổ chức thi khảo sát 

Các đơn vị có trách nhiệm: 

- Lập Danh sách niêm yết phòng thi; phiếu thu bài thi của các môn: Ngữ 

văn, Toán, Tiếng Anh, tổ hợp môn KHTN và tổ hợp môn KHXH.  

- Nhận đề thi gốc từ Sở GD&ĐT (Sở sẽ gửi bản mềm đề thi trước ngày 

21/05/2022 cho các đơn vị). Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản và bảo 

mật đề thi theo quy định hiện hành. 

- Tập huấn, hướng dẫn cán bộ coi thi, thí sinh và thực hiện công tác coi thi 

theo quy định của Qui chế thi, Hướng dẫn thi TNTHPT năm 2022 của Bộ GDĐT 

và Hướng dẫn thi TNTHPT năm 2022 của Sở GD&ĐT. 

- Tổ chức chấm thi, lên kết quả và gửi kết quả thi về Sở GD&ĐT. 

Lưu ý các các đơn vị một số vấn đề 

a) Về  cơ sở vật chất 

- Các đơn vị phải bố trí đủ số phòng thi, mỗi phòng thi bố trí đủ 24 chỗ 

ngồi;  sắp xếp mỗi phòng không vượt quá 24 thí sinh. 

- Chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ thi: túi đựng đề thi, túi đựng bài thi, 

giấy niêm phong, giấy thi tự luận cho môn Ngữ văn (120 phút), phiếu trả lời trắc 

nghiệm 120 câu, giấy nháp và các văn phòng phẩm cần thiết khác. Trong đó, 

Phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu do đơn vị tự chọn để phù hợp với việc chấm thi 

của đơn vị. Qui định để thuận tiện cho việc chấm thi với số câu hỏi trắc nghiệm 

của các bài thi như sau:  

+ Bài thi KHTN: có 120 câu, trong đó môn Vật lí từ câu 1 đến câu 40, môn 

Hóa học từ câu 41 đến câu 80, môn Sinh học từ câu 81 đến câu 120; khi chấm 

điểm phải tách được điểm các môn thi thành phần theo thang điểm 10. 

+ Bài thi KHXH: có 120 câu, trong đó môn Lịch sử từ câu 1 đến câu 40, 

môn Địa lí từ câu 41 đến câu 80, môn GDCD từ câu 81 đến câu 120; khi chấm 

điểm phải tách được điểm các môn thi thành phần theo thang điểm 10. 

+ Môn Toán: có 50 câu từ câu 1 đến câu 50.  

+ Môn Tiếng Anh: có 50 câu từ câu 1 đến câu 50. 

- Chuẩn bị các vật tư, trang thiết thiết bị phòng dịch Covid-19 theo quy định 

của Sở Y tế. 
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b) Thành lập điểm thi 

 Mỗi đơn vị thành lập một Điểm thi do Thủ trưởng đơn vị ra quyết định 

(gồm Trưởng Điểm thi, Phó Trưởng Điểm thi, Thư ký và các ủy viên) trong đó 

Hiệu trưởng/Giám đốc hoặc Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc làm Trưởng Điểm thi. 

Điểm thi triển khai công tác coi thi theo Qui chế thi và các văn bản hướng dẫn thi 

TNTHPT hiện hành. 

c) Thời gian thi 

 Chủ nhật ngày 22/5/2022 và thứ Hai ngày 23/5/2022.  

d) Lịch thi  
 

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 

22/5/2022 
SÁNG Ngữ văn  120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

CHIỀU Toán  90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

23/5/2022 
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 

 

2. Chấm thi và gửi kết quả thi về Sở GD&ĐT 

- Sở sẽ gửi Hướng dẫn chấm và đáp án các môn thi sau buổi thi cuối cùng 

ngày 23/5/2022. 

- Các đơn vị tổ chức chấm thi, lên kết quả thi, gửi file kết quả thi về Sở 

GD&ĐT theo địa chỉ email: ktkd@nghean.edu.vn trước ngày 28/5/2022. 

Nhận được Công văn này, Sở yêu cầu các trường THPT, các TTGDNN-

GDTX, TTGDTX triển khai thực hiện kịp thời. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất 

cần phản ánh, yêu cầu liên hệ với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo 

dục (qua ông Võ Việt Dũng, Phó Trưởng phòng Khảo thí và KĐCLGD, điện thoại: 

0919563186, Email: dungvv@nghean.edu.vn). 
 

Nơi nhận:                                                                            
 - Như kính gửi (để t/h); 

 - Giám đốc, các PGĐ Sở (để c/đ);  

 - Các phòng liên quan thuộc Sở (để t/h); 

 - Lưu: VT, KTKĐCLGD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Đào Công Lợi 
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