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V/văh逢ớng dẫn t鰻 ch泳c KǶ thi  

t嘘t nghi羽p trung học ph鰻 thônР 

nĕmă2022 

C浦NGăHÒAăXẩăH浦I CH曳 NGHƾAăVI烏T NAM 

Đ瓜c l壱p - T詠 do - H衣nhăphúc 

 

ảà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022 

 

KínhăРửi:  

- CácăS荏 Giáoăd映căvрăĐрoăt衣o; 

- C映căNhрătr逢運ng - Bộ Qu嘘căphònР. 
KǶăthiăt嘘tănРhi羽pătrunРăhọcăph鰻ăthônРănĕmă2022 (РọiătắtălрăKǶăthi)ăđ逢嬰căthựcă

hi羽nă theoăQuyăch院ă thiă t嘘tănРhi羽pă trunРăhọcăph鰻ă thônРă(THPT) banăhрnhăkèmătheoă
ThônРăt逢ăs嘘ă15/2020/TT-BGDĐTănРрyă26 thánРă5ănĕmă2020 đ逢嬰căsửaăđ鰻i,ăb鰻ăsunРă
t衣iăThônРăt逢ăs嘘ă05/2021/TT-BGDĐTănРрy 12 thánРă3ănĕmă2021 c栄aăBộătr逢荏nРăBộă
Giáoăd映căvрăĐрoăt衣o (РọiătắtălрăQuyăch院ăthi). 

BộăGiáoăd映căvрăĐрoăt衣oă(GDĐT)ăh逢ớnРădẫnăcácăS荏ăGDĐT,ăS荏ăGiáoăd映c, Khoa 

họcăvрăCônРănРh羽 B衣căLiêu, C映căNhрătr逢運nРă- BộăQu嘘căphònРă(РọiăchunРălрăcácăS荏ă
GDĐT)ămộtăs嘘ănộiădunРăsau:ă 

1. L鵜ch thi  

NgƠy Bu鰻i 

BƠiăthi/Mônăthiă
thƠnhăph亥n c栄aăbƠiă

thi t鰻 h嬰p 

Th運i 

gian lƠmă
bƠi 

Gi運 phátă
đ隠 thi cho 

thíăsinh 

Gi運 b逸t 

đ亥u lƠmă
bƠi 

06/7/2022 

SÁNG 08 gi運 00: Họpăcánăbộ lрmăcônРătácăcoiăthiăt衣iăĐi吋m thi 

CHI陰U 
14 gi運 00: Thíăsinhăđ院năphònРăthiălрmăth栄 t映c dự thi,ăđínhă
chínhăsaiăsótă(n院uăcó)ăvрănРheăph鰻 bi院n Quy ch院 thi, Lịch thi 

07/7/2022 
SÁNG Ngữ vĕnă 120ăphút 07 gi運 30 07 gi運 35 

CHI陰U Toánă 90ăphút 14 gi運 20 14 gi運 30 

08/7/2022 
SÁNG 

Bрiăthiă
KHTN 

Vậtălí 50ăphút 07 gi運 30 07 gi運 35 

Hóaăhọc 50ăphút 08 gi運 30 08 gi運 35 

Sinh học 50ăphút 09 gi運 30 09 gi運 35 

Bрiăthiă
KHXH 

Lịch sử 50ăphút 07 gi運 30 07 gi運 35 

Địaălí 50ăphút 08 gi運 30 08 gi運 35 

Giáoăd映c 

cônРădсn 

50ăphút 09 gi運 30 09 gi運 35 

CHI陰U Ngo衣i ngữ 60ăphút 14 gi運 20 14 gi運 30 

09/7/2022 SÁNG Dự phònР    
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2. H逢噂ng d磯năcôngătácăt鰻 ch泳c KǶ thi 

a)ăĐ吋 b違oăđ違mătínhăth嘘ng nhấtătrênătoрnăqu嘘c, các đơn vị thực hi羽năđúnРăLịch 

cônРătácăKǶ thiăquyăđịnh t衣i Ph映 l映c I; 

b)ăCônРătácăt鰻 ch泳căcácăHộiăđ欝nРăthiăvрăđĕnРăkỦădự thi thực hi羽nătheoăquyăđịnh 

t衣iăCh逢ơnРăIIăvрăCh逢ơnРăIIIăQuyăch院 thiăvрăh逢ớng dẫn chi ti院t t衣i Ph映 l映c II;  

c)ăCônРătácăinăsao,ăvận chuy吋n vрăbрnăРiaoăđ隠 thi thực hi羽nătheoăĐi隠uă18,ăĐi隠u 

19 Quy ch院 thiăvрăh逢ớng dẫn chi ti院t t衣i Ph映 l映c III; 

d)ăCônРătácăcoiăthiăthực hi羽nătheoăquyăđịnh t衣iăCh逢ơnРăVăQuyăch院 thiăvрăh逢ớng 

dẫn chi ti院t t衣i Ph映 l映c IV; 

đ)ăCônРătácăchấm thi, chấm ki吋mătraăvрăphúcăkh違o thực hi羽nătheoăquyăđịnh t衣i 

Ch逢ơnРăVI,ăCh逢ơnРăVIIăQuyăch院 thiăvрăh逢ớng dẫn chi ti院t Ph映 l映c V;  

e)ăCônРătácăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT thực hi羽nătheoăquyăđịnh t衣iăCh逢ơnРă
VIII Quy ch院 thiăvрăh逢ớng dẫn chi ti院t Ph映 l映c VI; 

Р)ăĐ吋 b違oăđ違m tínhăth嘘ng nhất tronРăquáătrыnhăt鰻 ch泳căthi,ăcácăđơnăvị cần thực hi羽n 

đúnРăcácăquyăđịnh v隠:ăMưăs嘘 Hộiăđ欝ng thi t衣i Ph映 l映c VII; Mẫu h欝 sơ đĕnРăkỦădự thi t衣i 

Ph映 l映c VIII; Phi院uăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT t衣i Ph映 l映c IX; Các bi吋u 

mẫu t衣i Ph映 l映c X, XI, XII, XIII, XIV, XV; 

h)ăĐ吋 thuận ti羽nătronРăcônРătácăqu違nălỦăvрăthực hi羽n nhi羽m v映,ăcácăHộiăđ欝ng thi t鰻 

ch泳c in thẻ đeoăchoătất c違 nhữnРănР逢運i tham gia t鰻 ch泳c KǶ thi; thẻ đeoăph違iăđ逢嬰căđónРă
dấu treo c栄a S荏 GDĐT (hoặc c栄aăĐi吋măthiăđ嘘i với nhữnРănР逢運iălрmănhi羽m v映 t衣iăĐi吋m 

thi).ăTrênăthẻ đeoăcầnăРhiărõătênăHộiăđ欝nРăthi,ătênăĐi吋m thi (hoặcătênăBan),ăhọ tênănР逢運i 

lрmănhi羽m v映, nhi羽m v映 thực hi羽nă(cóăth吋 sử d映nРămрuăthẻ đeoăkhácănhauăchoăcácănhómă
nhi羽m v映); 

i)ăNР逢運iălрmănhi羽m v映 thanh tra (sauăđсyăРọiălрăthanhătra)ăc栄a S荏 GDĐTăđ嘘i với 

cácăkhсuăc栄a KǶ thi thực hi羽nătheoăh逢ớng dẫn thanh tra, ki吋m tra thi t嘘t nghi羽p THPT 

nĕmă2022 c栄a Bộ GDĐT. 

3.ăCôngătácăph嘘i h嬰p trong t鰻 ch泳c KǶ thi 

S荏 GDĐTăcần ph嘘i h嬰p chặt chẽ vớiăcácăs荏,ănРрnhăđịaăph逢ơnРăđ吋 thực hi羽năcácă
chỉ đ衣o c栄a Ch栄 tịch UBND tỉnh/thрnhăph嘘 trực thuộc TrunРă逢ơnР (gọiăchunРălрătỉnh), 

Ban Chỉ đ衣o cấp tỉnhăvрăBanăChỉ đ衣o cấp qu嘘c gia b違oăđ違m thực hi羽năđúnРăQuyăch院 

thi, CônРăvĕnăh逢ớng dẫn nрy vрăcácăh逢ớng dẫn thực hi羽năcônРătácăph嘘i h嬰p t鰻 ch泳c 

thi c栄a cácăcấpăcóăthẩm quy隠n (n院uăcó); ti院p t映c thực hi羽n H逢ớng dẫn ph嘘i h嬰p thực 

hi羽n nhi羽m v映 b違oăđ違măanăninh,ă ană toрnăKǶ thi t嘘t nghi羽p THPT t衣iăVĕnăb違n s嘘 

2369/ANCTNB&QLCLănРрyă18/5/2021.ă     

4. Cácăph亥n m隠mădùngătrongăKǶ thi  

Cácăđơnăvị th嘘ng nhất sử d映ng cácăphần m隠m trong KǶ thi do Bộ GDĐTăcunРă
cấp, g欝m: 
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

Ph映 l映c I 

L卯CHăCÔNGăTÁCăKǵ THI T渦T NGHI烏P THPTăNĔMă2022 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 

 

TT N瓜iădungăcôngătác 
Đ挨năv鵜 
ch栄 trì Đ挨năv鵜 tham gia 

Th運i gian 

th詠c hi羽n 

1  Tập huấn Quy ch院 thi vр nghi羽p 

v映 t鰻 ch泳căthiăchoăcácăS荏 GDĐT  

C映c QLCL CácăS荏 GDĐT Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрyă

21/4/2022 

2  T鰻 ch泳c tập huấn Quy ch院 thi vр 

nghi羽p v映 t鰻 ch泳c thi choăcánăbộ 

lрmăcônРătácăthi 

CácăS荏 GDĐT Cácătr逢運ng ph鰻 

thônРăthuộc S荏 

GDĐT 

Hoрnăthрnhă
tr逢ớcănРрy 

26/4/2022 

3  - LậpăvрăРiaoătрiăkho違n choă thíă
sinh đanРă học lớp 12 nĕmă học 

2021-2022;  

- Thíă sinhă thử đĕnРă kỦă dự thi 

(ĐKDT)ă trực tuy院n trênă H羽 

th嘘ng qu違nălỦăthi. 
 

- T鰻 ch泳c choăthíăsinhăđanРăhọc 

lớpă 12ă nĕmă học 2021-2022 

ĐKDTătrực tuy院n. 

CácăS荏 GDĐT  Cácătr逢運ng ph鰻 

thônРăthuộc S荏 

GDĐT 

- Từ nРрy 

26/4/2022 đ院n 

h院tănРрyă
28/4/2022 

- Từ nРрyă
26/4/2022ăđ院n 

h院t nРрyă
03/5/2022 

- Từ nРрyă
04/5/2022ăđ院n 

17 gi運 nРрyă
13/5/2022 

4  T鰻 ch泳c cho thíăsinhăthuộcăđi吋m b, 

đi吋m c kho違nă1ăĐi隠u 12 Quy ch院 

thi ĐKDT trực ti院p; nhận Phi院u 

ĐKDT vрănhập dữ li羽u c栄aăthíăsinhă
vрoăH羽 th嘘ng QLT 

CácăS荏 GDĐTă Đơnăvị ĐKDT do 

S荏 GDĐTăquyă
định  

Từ nРрy 

04/5/2022ăđ院n 

17 gi運 nРрyă
13/5/2022 

5  Thрnhă lập Ban Chỉ đ衣o thi t嘘t 

nghi羽păTHPTăcácăcấp 

Bộ GDĐT,ă
UBND tỉnh 

Cácăđơnăvị liênă
quan thuộc Bộ; 

CácăS荏 GDĐT 

Hoрnăthрnhă
tr逢ớcănРрy 

13/5/2022 

6  InădanhăsáchăthíăsinhăĐKDTătheoă
th泳 tự a,ăb,ăc,…ăc栄aătênăhọc sinh; 

thíă sinhă kỦă xácă nhậnă thônРă tină
ĐKDTătrênădanhăsách 

 

Cácăđơnăvị 
ĐKDT 

CácăS荏 GDĐT Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

21/5/2022 

7  Ki吋mătraăvрăki吋mătraăchéoăthônРă
tinăthíăsinh;ăbрnăРiaoăDanhăsách 

thíăsinhăĐKDT vрăPhi院uăĐKDT 

CácăS荏 GDĐT 

 

CácăĐơnăvị ĐKDT Hoрnăthрnhă
tr逢ớcănРрy 

27/5/2022 
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TT N瓜iădungăcôngătác 
Đ挨năv鵜 
ch栄 trì Đ挨năv鵜 tham gia 

Th運i gian 

th詠c hi羽n 

hoặc hoặc túiăh欝 sơăĐKDT (đ嘘i 

vớiăthíăsinhătự do) cho S荏 GDĐT 

8  Tập huấn Phần m隠m chấm thi 

trắc nghi羽m 

C映c QLCL CácăS荏 GDĐT Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

30/5/2022 

9  Thрnhă lập Hộiă đ欝nРă thi,ă phсnă
cônРănhi羽m v映 cácăthрnhăviên 

CácăS荏 GDĐT Cácăđơnăvị cóăliênă
quan 

Hoрnăthрnhă
tr逢ớcănРрy 

01/6/2022 

10  ThрnhălậpăcácăBanăc栄a Hộiăđ欝ng 

thiăvрăcácăĐi吋m thi 

CácăS荏 GDĐT Cácătr逢運ng ph鰻 

thônР;ăcácăđơnăvị 
cóăliênăquan 

Theo ti院năđộ t鰻 

ch泳c KǶ thi 

11  Nhận Phi院uăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận 

t嘘t nghi羽p, h欝 sơăkèmătheo;ănhập 

dữ li羽uăxétă cônРănhận t嘘t nghi羽p 

c栄aăthíăsinhăvрoăH羽 th嘘ng QLT 

CácăĐơnăvị 
ĐKDT 

CácăS荏 GDĐT Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

10/6/2022 

12  Cập nhậtă báoă cáoă tr逢ớc KǶ thi 

vрoăH羽 th嘘ng QLT vрăРửi v隠 Bộ 

GDĐTă 

CácăS荏 GDĐT C映c QLCL Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

10/6/2022 

13  ThônРă báoă cônРă khaiă những 

tr逢運ng h嬰pă thíă sinhă khônРă đ栄 

đi隠u ki羽n dự thi 

Th栄 tr逢荏ng 

Đơnăvị ĐKDT 

 Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

10/6/2022 

14  Đánhăs嘘 báoădanh,ăx院păphònРăthiă
theo từng bрiăthi/mônăthiăt衣iăcácă
Đi吋m thi 

CácăHộiăđ欝ng 

thi 

 Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

15/6/2022 

15  Inăvрătr違 Giấyăbáoădự thiăchoăthíă
sinh 

CácăĐơnăvị 
ĐKDT 

 Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

24/6/2022 

16  Chuẩn bị cơăs荏 vật chấtăvрăcácăđi隠u 

ki羽n cần thi院tăđ吋 t鰻 ch泳c thi t衣iăcác 

Đi吋m thi 

Hộiăđ欝ng thi CácăĐi吋m thi Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

04/7/2022 

17  BрnăРiaoăđ隠 thi tớiăcácăĐi吋m thi BanăInăsaoăđ隠 

thi; Ban Vận 

chuy吋năvрăbрnă
Рiaoăđ隠 thi c栄a 

Hộiăđ欝ng thi 

CácăĐi吋m thi Do Ch栄 tịch 

Hộiăđ欝ng thi 

quyăđịnh 

18  Tập huấn nghi羽p v映 choăcánăbộ 

coi thi 

CácăS荏 GDĐT Cácătr逢運ng ph鰻 

thônР;ăcáănhсnăvрă
đơnăvị cóăliênăquan 

Hoрnăthрnhă
tr逢ớc nРрy 

06/7/2022 
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TT N瓜iădungăcôngătác 
Đ挨năv鵜 
ch栄 trì Đ挨năv鵜 tham gia 

Th運i gian 

th詠c hi羽n 

19  BanăCoiăthiălрmăvi羽c Ban Coi thi c栄a 

Hộiăđ欝ng thi 

CácăS荏 GDĐT Từ nРрy 

06/7/2022 

20  T鰻 ch泳c coi thi  Ban Coi thi 

c栄a H瓜iăđ欝ng 

thi 

CácăS荏 GDĐT CácăngƠyă07, 

08ăvƠă
09/7/2022 

21  Cập nhậtă báoă cáoă nhanhă tыnhă
hыnhăcoiăthiătừng bu鰻i thi t衣iăcácă
Hộiăđ欝nРăthiăvрoăH羽 th嘘ng QLT 

CácăHộiăđ欝ng 

thi 

CácăĐi吋m thi Bu鰻iăsánР,ă
chậm nhất 11 

gi運 30. Bu鰻i 

chi隠u, chậm 

nhất 16 gi運 30 

22  Cập nhậtă báoă cáoă t鰻ng h嬰p s嘘 

li羽uăvрă tыnhăhыnhăcoiă thiă t衣iă cácă
Hộiăđ欝nРăthiăvрoăH羽 th嘘ng QLT 

CácăHộiăđ欝ng 

thi 

CácăĐi吋m thi Chậm nhất 11 

gi運 30ănРрyă
09/7/2022 

23  - T鰻 ch泳c chấm thi; 

- T鰻ng k院tăcônРătácăchấm thi; 

- Gửi dữ li羽u k院t qu違 thi v隠 Bộ 

GDĐT; 
- Đ嘘i sánhăk院t qu違 thi 

CácăBanăChỉ 
đ衣o cấp tỉnh; 

cácăHộiăđ欝ng 

thi 

 C映căQLCL;ăcácă
S荏 GDĐT 

Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрyă

22/7/2022 

24  Côngăb嘘 k院t qu違 thi CácăH瓜iăđ欝ng 

thi  

CácăS荏 GDĐT;ă
cácăđ挨năv鵜 ĐKDT 

NgƠyă
24/7/2022 

25  XétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT  CácăS荏 GDĐT Cácătr逢運ng ph鰻 

thônР 

Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

26/7/2022 

26  Cập nhậtăvрoăH羽 th嘘nРăQLTăvрă
gửiă báoă cáoă k院t qu違 xétă cônРă
nhận t嘘t nghi羽p THPT v隠 Bộ 

GDĐT;ă cônРă b嘘 k院t qu違 t嘘t 

nghi羽p THPT 

CácăS荏 GDĐT  Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

28/7/2022 

27  Cấp Giấy ch泳ng nhận t嘘t nghi羽p 

t衣m th運i; tr違 học b衣 vрăcácălo衣i 

Giấy ch泳ng nhận liênăquan (b違n 

chính)ăchoăthíăsinh 

Hi羽uătr逢荏ng 

tr逢運ng ph鰻 

thônР 

 Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

30/7/2022 

28  Ină vрăРửi Giấy ch泳ng nhận k院t 

qu違 thiăchoăthíăsinhă 
CácăHộiăđ欝ng 

thi  

CácăS荏 GDĐT;ăcácă
Đơnăvị ĐKDT 

Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

30/7/2022 

29  Thu nhậnăđơnăphúcăkh違oăvрălập 

danhăsáchăphúcăkh違o  

CácăĐơnăvị 
ĐKDT 

CácăS荏 GDĐT Từ nРрy 

24/7ăđ院n h院t 

nРрyă03/8/2022 
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TT N瓜iădungăcôngătác 
Đ挨năv鵜 
ch栄 trì Đ挨năv鵜 tham gia 

Th運i gian 

th詠c hi羽n 

30  Chuy吋n dữ li羽uă phúcă kh違o cho 

S荏 GDĐT/Hộiăđ欝ng thi 

CácăĐơnăvị 
ĐKDT 

CácăS荏 GDĐT/ă
Hộiăđ欝ng thi 

Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрyă

04/8/2022 

31  T鰻 ch泳căphúcăkh違oăbрiăthiă(n院u 

có) 
CácăHộiăđ欝ng 

thi 

C映căQLCL;ăcácăS荏 

GDĐT/Hộiăđ欝ng 

thi  

Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

14/8/2022 

32  XétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT 

sauăphúcăkh違o 

CácăS荏 GDĐT Cácătr逢運ng ph鰻 

thônР 

Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

18/8/2022 

33  Cập nhậtăvрoăH羽 th嘘ng QLT; gửi 

báoăcáoăvрădữ li羽u t鰻ng h嬰p k院t 

qu違 t嘘t nghi羽p THPT v隠 Bộ 

GDĐTă(quaăC映c QLCL) 

CácăS荏 GDĐT C映c QLCL  

 

Chậm nhất 

nРрyă20/8/2022 

34  Gửiă danhă sáchă thíă sinhă đ逢嬰c 

cônРănhận t嘘t nghi羽p THPT v隠 

Bộ GDĐTă(quaăVĕnăphònРăBộ) 

CácăS荏 GDĐT VĕnăphònРăBộ 

GDĐT 

Chậm nhất 

nРрyă25/8/2022 
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

Ph映 l映c II 

T蔚 CH永C H浦IăĐ唄NGăTHIăVẨăĐĔNGăKụăD衛 THI 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 

 

1. Hộiăđ欝nРăthiăđ逢嬰căthрnhălậpăvрăho衣tăđộnРătheoăquyăđịnh t衣iăĐi隠u 8 Quy ch院 

thi;ăl逢uăỦ một s嘘 đi吋m sau:  

a) C映căNhрătr逢運ng - Bộ Qu嘘căphònРăcóăth吋 t鰻 ch泳căchoăcácăthíăsinhădự thi t衣i 

Hộiăđ欝ng thi do S荏 GDĐTăch栄 trыăhoặc t鰻 ch泳c 01 Hộiăđ欝ng thi do C映c Nhрătr逢運ng 

ch栄 trы.ăMỗi Hộiăđ欝nРăthiăcóăth吋 cóănhi隠uăĐi吋m thi. 

b)ăQuyăđịnhămưătronРăKǶ thi: 

- MưăS荏 GDĐT,ămưăHộiăđ欝nРăthiăđ逢嬰căquyăđịnh t衣i Ph映 l映c VII. 

- Mỗiăđơnăvị đĕnРăkỦădự thiă(ĐKDT)ăđ逢嬰c S荏 GDĐTăРánămưăs嘘 g欝m ba chữ s嘘 

từ 001 đ院nă999;ătheoăđó:ă 
+ăMưătừ 001,ă002… đ院n 900 đ逢嬰căРánăchoăcácăĐơnăvị ĐKDTălрătr逢運ng THPT, 

trunРătсmăGDTXăhoặcăcơăs荏 Рiáoăd映căt逢ơnРăđ逢ơnРăkhácă(РọiăchunРălрătr逢運ng ph鰻 

thônР),ănơiăthíăsinhăthuộcăđi吋m a kho違nă1ăĐi隠u 12 Quy ch院 thi (thíăsinhăđanРăhọc lớp 

12ănĕmăhọc 2021-2022) ĐKDT vрăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT. 

+ăMưă901ăđ院nă999ăđ逢嬰căРánăchoăcácăĐơnăvị ĐKDT lрănơiăthíăsinhăthuộc đi吋m b, 

đi吋m c kho違nă1ăĐi隠u 12 Quy ch院 thi (gọi tắtălрăthíăsinhătự do) ĐKDT vрăđĕnРăkỦăxétă
cônРănhận t嘘t nghi羽p THPT (n院uăcó). 

- MưăĐi吋măthi:ăđ逢嬰c Hộiăđ欝nРăthiăРánămưăs嘘 từ 01ăđ院n h院t.  

CácăS荏 GDĐT/Hộiăđ欝nРăthiăđ逢嬰c cấpă01ătрiăkho違năđ吋 truy cậpăvрoăH羽 th嘘ng 

QLT,ăsauăkhiăđĕnРănhậpăvрoăh羽 th嘘ng, S荏 GDĐTănhậpăcácăthônРătinătheoăquyăđịnh 

trong H羽 th嘘nРăQLT;ărрăsoátăl衣iădanhăsáchăvрăthônРătinăcóăliênăquanăđ院nătr逢運ng ph鰻 

thônР,ăcácăđơnăvị ĐKDTăthuộc ph衣m vi c栄a S荏 GDĐTăqu違nălỦăvрăcấpătрiăkho違n cho 

cácăĐơnăvị ĐKDT. 
c) T鰻 ch泳c đĕnРăkỦădự thi: 

- CácăS荏 GDĐTăquy院tăđịnh t鰻 ch泳c cácăĐơnăvị ĐKDT (lрăcácătr逢運ng ph鰻 thônР) 
b違oăđ違m thuận ti羽năchoăthíăsinh,ăĐơnăvị ĐKDTăcần chuẩn bị cácăđi隠u ki羽n v隠 cơăs荏 vật 

chất, trang thi院t bị cần thi院t cho vi羽căĐKDT;ăt鰻 ch泳c ki吋m tra vр ki吋mătraăchéoăthônРă
tinăthíăsinhăĐKDT,ăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽păTHPT,ăđặc bi羽tăl逢uăỦăcácăthônРă
tin v隠 di羽nă逢uătiên,ăđi吋m khuy院năkhíchătronРăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT; t鰻 ch泳c 

l逢uăРiữ h欝 sơăĐKDTăc栄aăcácăđ嘘iăt逢嬰ng dự thi. 

- Thí sinh đanРăhọc lớpă12ănĕmăhọc 2021-2022: Thực hi羽năĐKDTătrực tuy院n 

trênăH羽 th嘘ng QLT vрăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT t衣i tr逢運ng ph鰻 thônР. 

- Thí sinh tự do: Thực hi羽năĐKDTăvрăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT 

(n院uăcó) trực ti院p t衣i Đơnăvị ĐKDTădoăS荏 GDĐTăquyăđịnh. 
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2.ăCácăS荏 GDĐT chỉ đ衣oăcácăĐơnăvị ĐKDTăt鰻 ch泳căchoăcácăđ嘘iăt逢嬰nРăĐKDTă
theoăquyăđịnh t衣iăĐi隠uă12ăvрăĐi隠u 13 Quy ch院 thi;ăl逢uăỦămột s嘘 đi吋m sau: 

a)ăTрiăkho違n c栄aăthíăsinhătrênăH羽 th嘘ng QLT 

- Từ nРрyă28/4/2022ăđ院n h院t nРрyă29/4/2022,ătr逢運ng ph鰻 thônРăcấp cho các thí 
sinhăđanРăhọc lớpă12ănĕmăhọc 2021-2022 tрiăkho違n (lрăs嘘 Cĕnăc逢ớcăcônРădсn hoặc 

Ch泳nРăminhănhсnădсn c栄aăthíăsinhă- vi院t tắt: CCCD/CMND; tr逢運ng h嬰p thíăsinhăkhônРă
cóăCCCD/CMND thыăsử d映nРămưăs嘘 địnhădanhăđ逢嬰căcơăquanăCônРăanăcấpăđ吋 thay th院) 

vрămật khẩu đ吋 truy cập H羽 th嘘ng QLT. Cácăthíăsinhănрyăcóăth吋 thử đĕnРăkỦădự thi 

trực tuy院n trênăH羽 th嘘ng QLT nРayăsauăkhiăđ逢嬰c cấpătрiăkho違năvрămật khẩuăchoăđ院n 

h院tănРрyă03/5/2022. 

- Sau khi nộp Phi院uăĐKDT,ăthíăsinhătự do sẽ đ逢嬰c Đơnăvị ĐKDTăcấpătрiăkho違n (lрă
s嘘 CCCD/CMND c栄aăthíăsinh) vрămật khẩuăđ吋 đĕnРănhậpăvрoăH羽 th嘘ng QLT qua internet 

t衣iăđịa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.  

- Thíăsinhăcần b違o mậtăthônРătinătрiăkho違n, mật khẩuăđ逢嬰c cấp đ吋 đĕnРănhậpăvрoă
H羽 th嘘ng QLT từ khiăĐKDTăđ院n khi xem k院t qu違 thi,ăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT. 

Đ吋 b違o mậtăthônРătin,ăkhiănhậnăđ逢嬰cătрiăkho違năvрămật khẩu,ăthíăsinhănênăthayăđ鰻i ngay 

mật khẩu. TronРătr逢運ng h嬰păthíăsinhăquênătрiăkho違năvрămật khẩuăthыăcóăth吋 liênăh羽 với 

Đơnăvị ĐKDT đ吋 cấp l衣i.  

- Tùyătừng th運iăđi吋m,ăkhiăđĕnРănhậpăvрoăH羽 th嘘nРăQLT,ăthíăsinhăcóăth吋 bi院t 

đ逢嬰căcácăthônРătinănh逢:ăThônРătinăĐKDTă(ph違n h欝iăcácăsaiăsótăn院uăcóătrênăH羽 th嘘ng 

QLTătr逢ớcănРрyă12/5/2022);ăthônРătinăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT (ph違n h欝iăcácă
saiăsótăn院uăcóătrênăH羽 th嘘nРăQLTătr逢ớcănРрyă10/6/2022); Giấyăbáoădự thi; k院t qu違 thi; 

k院t qu違 xétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT. 

b)ăCácăĐơnăvị ĐKDT chịuătráchănhi羽măh逢ớng dẫnăthíăsinhăchuẩn bị h欝 sơăvр đi隠n 

vрoăPhi院uăĐKDTăKǶ thi t嘘t nghi羽p THPT (gọi tắtălрăPhi院uăĐKDT)ăđầyăđ栄 vрăđúnРăcácă
thônРătin;ărрăsoátăh欝 sơăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽păTHPTăđ吋 b違oăđ違măđộ chínhă
xácăthônРătinăthíăsinhăđi隠n vрoăPhi院uăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽păTHPT,ăđặc bi羽t 

lрăthônРătinăv隠 di羽nă逢uătiênăđ吋 đ逢嬰c cộnРăđi吋mă逢uătiênă(n院uăcó);ăxemăxétăvрăquy院tăđịnh 

đi隠u ki羽n dự thi c栄aăthíăsinh;ătuy羽tăđ嘘iăkhônРăti院p nhận h欝 sơăkhônРăh嬰p l羽. 

c)ăKhiăĐKDT,ăthíăsinhăph違iăkêăkhai b違oăđ違măchínhăxác cácăthônРătinăv隠 mưătỉnh, 

thрnhăph嘘, mưătr逢運ng ph鰻 thônР,...ăđúnРăquyăđịnh. 

d)ăĐĕnРăkỦăbрiăthiăt鰻 h嬰p/mônăthiăthрnhăphần:ăThíăsinhăđanРăhọc lớpă12ănĕmă
học 2021-2022 đ逢嬰căĐKDTăchỉ mộtăbрiăthiăt鰻 h嬰p (KHTN hoặc KHXH) đ吋 xétăcônРă
nhận t嘘t nghi羽p THPT;ăthíăsinhătự do thuộcăđi吋m c kho違nă1ăĐi隠u 12 Quy ch院 thi chỉ 
đ逢嬰căĐKDTăcácămônăthiăthрnhăphầnătronРăcùnРămộtăbрiăthiăt鰻 h嬰p. Sau khi k院tăthúcă
th運i h衣năĐKDT,ăthíăsinhăkhônРăđ逢嬰căthayăcácăthônРătinăv隠 bрiăthi/mônăthiăđưăđĕnРăkỦ. 

đ)ăVớiăbрiăthiăNРo衣i ngữ,ăthíăsinhăđ逢嬰c chọn dự thi một trong 7 (b違y)ănРônănРữ 

sau: Ti院ng Anh, Ti院ng Nga, Ti院nРăPháp,ăTi院ng Trung Qu嘘c, Ti院nРăĐ泳c, Ti院ng Nhật 

vрăTi院nРăHрn.ăThíăsinhăđ逢嬰căđĕnРăkỦăthiămônăNРo衣i ngữ khácăvớiămônăNРo衣i ngữ 

đanРăhọc t衣iătr逢運ng ph鰻 thônР;ăthíăsinhălрăhọcăviênăGDTXăđ逢嬰căĐKDTăbрiăthiăNРo衣i 

ngữ đ吋 lấy k院t qu違 xétătuy吋năsinhăĐH,ăCĐ vрăkhônРăđ逢嬰căđĕnРăkỦădự thiămônăthiăGiáoă

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/
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d映căcônРădсnătronРăbрiăthiăt鰻 h嬰p KHXH. 

Cácătr逢運ng h嬰păthíăsinhăđ逢嬰c mi宇n thiăbрiăthiăNРo衣i ngữ tronРăxétăcônРănhận 

t嘘t nghi羽p THPT: 

- Thрnhăviênăđội tuy吋n qu嘘c gia dự thi Olympic qu嘘c t院 mônăNРo衣i ngữ theo 

Quy院tăđịnh c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ GDĐT. 

- Thíăsinhăcóămộtă tronРăcácăch泳ng chỉ ngo衣i ngữ (gi嘘ng hoặc khácăvớiămônă
Ngo衣i ngữ đanРăhọc t衣iătr逢運ng ph鰻 thônР) h嬰p l羽,ăcóăРiáătrị sử d映nРăít nhấtăđ院n nРрyă
06/7/2022 vрăđ衣t m泳căđi吋m t嘘i thi吋u theo b違nРăd逢ớiăđсy:ă 

TT MônNgo衣i 

ng英 

Ch泳ng ch雨 đ衣tăyêuă
c亥u t嘘i thi吋u 

Đ挨năv鵜 c医p ch泳ng ch雨 

1 Ti院ng Anh - TOEFLăITPă450ăđi吋m 

- TOEFLăiBTă45ăđi吋m 

Educational Testing Service (ETS) 

IELTSă4.0ăđi吋m - British Council (BC) 

- International Development Program (IDP) 

2 Ti院ng Nga TORFL cấpăđộ 1 

(ぢеëв▲úă
ïеëöóâó¡ацóÜÖÖ▲úă
ÜëÜвеÖáă- ТづКИ-1) 

TrunРătсmăKhoaăhọcăvрăVĕnăhóaăNРaăt衣i 

HрăNội (The Russian centre of science and 

culture in Hanoi) 

3 Ti院ngăPháp - TCF (300-400ăđi吋m) 

- DELF B1 

TrunРătсmăNРhiênăc泳uăS逢ăph衣m qu嘘c t院 

(CentreăInternationalăd’Etudesă
Pedagogiques - CIEP) 

4 Ti院ng  

Trung 

Qu嘘c 

- HSK cấpăđộ 3 

 

 

 

 

- TOCFL cấpăđộ 3  

- VĕnăphònРăHánănРữ đ嘘i ngo衣i Trung Qu嘘c 

(Han Ban); 曳y ban Kh違oăthíătrыnhăđộ Hánăngữ 

qu嘘c gia (The National Committee for the 

Test of Proficiency in Chinese); T鰻ng bộ Vi羽n 

Kh鰻ng tử (Trung Qu嘘c); 

- 曳yăbanăcônРătác thúcăđẩy KǶ thiăđánh giá 

nĕnРă lực Hoa ngữ qu嘘c gia (Steering 

Committee for the Test of Proficiency –
Huayu) 

- HSK cấpăđộ 3 TrunРătсmăh嬰pătácăРiaoăl逢uănРônănРữ giữa 

Trung Qu嘘că vрă n逢ớcă nРoрiă (Centeră Пoră
LanРuaРeăEducationăandăCooperation”) 

5 Ti院ngăĐ泳c - Goethe-Zertifikat B1 

- Deutsches 

Sprachdiplom (DSD) 

B1 

- Zertifikat B1 

曳yăbanăРiáoăd映c ph鰻 thônРăĐ泳c t衣iăn逢ớc 

nРoрiă(ZПA) 

6 Ti院ng Nh壱t JLPT cấpăđộ N3 Quỹ Giaoăl逢uăqu嘘c t院 Nhật B違n (Japan 

Foundation) 

e) Thíăsinhătự do thuộcăđi吋m b kho違nă1ăĐi隠u 12 Quy ch院 thi cóănРuy羽n vọng 

đ逢嬰căxemăxétăb違oăl逢uăđi吋măthiătheoăquyăđịnh t衣i kho違nă1ăĐi隠u 38 c栄a Quy ch院 thi.ăĐi吋m 

b違oăl逢uădoăHi羽uătr逢荏nРătr逢運ng ph鰻 thônРănơiăthíăsinhăĐKDT KǶ thi t嘘t nghi羽p THPT 

nĕmă2021ăki吋mătraăvрăxácănhận;ătr逢運ng h嬰păthíăsinhădự thi KǶ thi t嘘t nghi羽păTHPTănĕmă
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2022 t衣i tỉnhăkhácăvới tỉnhăđưădự thi KǶ thi t嘘t nghi羽păTHPTănĕmă2021ăthыăđi吋m b違oăl逢uă
do S荏 GDĐTănơiăthíăsinhăđưădự thiănĕmă2021 ki吋mătraăvрăxácănhận.  

Р)ăThíăsinhă tự do thuộcăđi吋m b kho違nă1ăĐi隠u 12 Quy ch院 thiăcóăhọc b衣 theo 

ch逢ơnРătrыnhăTHPT nрoăph違iăĐKDTătheoăquyăđịnhădрnhăchoăch逢ơnРătrыnhăđó.ăN院uăthíă
sinh bị mất b違năchínhăhọc b衣 THPTăcóănРuy羽n vọnРăđ逢嬰c dự thiănĕmă2022 ph違iăcóă
xácănhận b違n sao học b衣 đ逢嬰c cấp hoặc b違n sao k院t qu違 học tậpăTHPT,ătrênăcơăs荏 đ嘘i 

chi院u với h欝 sơăl逢uăc栄aătr逢運ng ph鰻 thônРănơiăhọc lớp 12 hoặcăcĕnăc泳 vрoăh欝 sơădự thi 

c栄aăcácăkǶ thiătr逢ớc do S荏 GDĐTăxácănhận. 

h) 謂nh c栄aăthíăsinhălрă違nhămрuăcỡ 4x6 cm, ki吋u CCCD/CMND,ăđ逢嬰c ch映pătr逢ớc 

th運i gian nộp h欝 sơăkhônРăquáă06ăthánР.ă謂nh c栄aăthíăsinhă(cóăth吋 quétă違nhăthíăsinhăđưă
nộp hoặc nhập từ file 違nh hoặc ch映p 違nh trực ti院p) ph違iăđ逢嬰c nhập ngay khi nhập 

Phi院uăĐKDT.ă謂nh c栄aăthíăsinhăđ逢aăvрoăh羽 th嘘nРăcóăđộ phсnăРi違iălрă400x600ăpixelsăvрă
ph違iăđ逢嬰c gắnăđúnРăvớiăthíăsinh. 

i) Th運i h衣n ĐKDT: 

- Từ nРрyă04/5/2022 đ院n 17 gi運 nРрyă13/5/2022: 

+ Thí sinhăđanРăhọc lớpă12ănĕmăhọc 2021-2022 thực hi羽năĐKDT trực tuy院n; 

+ Thíăsinhătự do thực hi羽năĐKDT trực ti院p; Đơnăvị ĐKDTăthu h欝 sơăĐKDTăvрă
b違n photocopy CMND/CCCD, nhập dữ li羽u c栄aăthíăsinhăvрoăH羽 th嘘ng QLT (thíăsinhă
cóăth吋 nộpăphonРăbыăcóădánătemăРhiărõăđịa chỉ vрăthônРătinănР逢運i nhận n院u thấy cần 

thi院t). 

+ Sau khi hoрn thрnhăvi羽c nhập dữ li羽u ĐKDT trênăh羽 th嘘ng QLT, Đơnăvị 
ĐKDT ină thônРă tinăĐKDTăc栄aă thíă sinhă từ H羽 th嘘nРăQLT,ăРiaoăchoăРiáoăviênăch栄 

nhi羽m hoặcănР逢運iăđ逢嬰căphсnăcônРăt鰻 ch泳c cho họcăsinhărрăsoát vр kỦăxácănhận. 

- Chậm nhất 17 gi運 nРрyă13/5/2022ăcác Đơnăvị ĐKDTăph違i hoрn thрnh vi羽c 

nhập H欝 sơăĐKDTăchoăthí sinh tự do. S荏 GDĐT hoрnăthрnhăvi羽cărрăsoátăđi吋m b違oăl逢uă
c栄aăthíăsinhăvрăchỉnh sửaăsaiăsótăh欝 sơăĐKDTă(n院uăcó)ătr逢ớcănРрyă21/5/2022. 

- Chậm nhấtănРрyă17/5/2022,ăcácăĐơnăvị ĐKDTăhoрnăthрnh cácăcônРăvi羽c: In 

Phi院uăĐKDT,ăPhi院uăĐKDTăs嘘 1, Phi院uăĐKDTăs嘘 2 c栄a thí sinhăđanРăhọc lớpă12ănĕmă
học 2021-2022;ăkỦătên,ăđónРădấuătrênăcácăphi院uăĐKDTăđưăin; l逢uăt衣i Đơnăvị Phi院u 

ĐKDTăs嘘 1; giao l衣iăchoăthíăsinhăPhi院uăĐKDTăs嘘 2.  

- Chậm nhấtănРрyă10/6/2022,ăcácăĐơnăvị ĐKDTăhoрnăthрnhăcácăcônРăvi羽c sau:  

+ Thu Phi院uăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽păTHPTăvрăh欝 sơăxétăcônРănhận 

t嘘t nghi羽p THPT; nhập dữ li羽u xétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT c栄a thíăsinhăvрoăH羽 

th嘘ng QLT. Ngay sau khi nhập xong dữ li羽u,ăinăthônРătinăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận t嘘t 

nghi羽p THPT c栄aăthíăsinh từ H羽 th嘘nРăQLT,ăРiaoăchoăРiáoăviênăch栄 nhi羽m hoặcănР逢運i 

đ逢嬰căphсnăcônРăt鰻 ch泳c cho họcăsinhărрăsoát,ăkỦăxácănhận.  

+ Ki吋m tra h欝 sơăĐKDTăvрăcácăh欝 sơăcóăliênăquanăđ院n KǶ thi,ăxemăxétăđi隠u ki羽n 

dự thi c栄a từnРăthíăsinh,ăxácănhậnăt逢ăcáchăthíăsinh,ăquy院t địnhăkhônРăchoăthíăsinhădự thi 

n院uăkhônРăđ栄 đi隠u ki羽năvрăh欝 sơăh嬰p l羽;ăđ欝ng th運i,ăthônРăbáoătrực ti院păchoăthíăsinh.ăSauă
đó,ăinăDanhăsáchăthíăsinhăĐKDTătheoăth泳 tự a,ăb,ăc,…ăc栄aătênăthíăsinhătheoălớp/tr逢運ng 
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đ嘘i với thíăsinhăđanРăhọc lớpă12ănĕmăhọc 2021-2022, theoăđ嘘iăt逢嬰ng đ嘘i vớiăthíăsinhătự do.  

- CácăS荏 GDĐT,ăcácătr逢運ng ph鰻 thônРăh逢ớng dẫnăđ吋 thí sinhăcóăCCCD/CMND 

tr逢ớcăkhiăĐKDT.ăTronРătr逢運ng h嬰p thíăsinhătự do khônРăcóăCCCD/CMND vрămưăđịnh 

danh thыăH羽 th嘘ng QLT sẽ Рánăchoăthíăsinhămộtămưăs嘘 g欝mă12ăkỦătự đ吋 qu違nălỦ.ăNhững 

thíăsinhăcó nguy羽n vọnРăđĕnРăkỦăxétătuy吋năsinhăĐH,ăCĐăthыăph違iăđĕnРăkỦăs嘘 đi羽n tho衣i, 

email c栄aă mыnhă khiă ĐKDT.ă Lưu ý: Thíă sinhă đưă đĕnРă kỦă sơă tuy吋n ph違iă dùnРă
CCCD/CMND th嘘ng nhấtăkhiăĐKDTăvрăđĕnР kỦăsơătuy吋n. 

- Mọi H欝 sơ,ăch泳ng nhậnăh逢荏nРă逢uătiên,ăkhuy院năkhíchăliênăquanăđ院năxétăcônРă
nhận t嘘t nghi羽p THPT ph違iă đ逢嬰că thíă sinhă nộp cho Đơnă vị ĐKDTă tr逢ớcă nРрyă
04/6/2022.  

- Đơnăvị ĐKDTăchịuătráchănhi羽m b違o qu違n Phi院u ĐKDTăs嘘 1, Phi院uăđĕnРăkỦăxétă
cônРănhận t嘘t nghi羽p THPT, h欝 sơăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽păTHPTăkèmătheo,ăDanhăsáchă
thíăsinhăĐKDT đ吋 xuấtătrыnhăkịp th運i ph映c v映 cônРătácăthanhătra,ăki吋mătra,ăcônРătácăxétă
cônРănhận t嘘t nghi羽păTHPTăvрăyêuăcầu sửa chữa (n院uăcó);ăbрnăРiaoăcho S荏 GDĐTăDanhă
sáchăĐKDTăvр  Phi院uăĐKDTăđ嘘i vớiăthíăsinhălрăhọc sinh lớpă12ănĕmăhọc 2021-2022 hoặc 

túiăh欝 sơăĐKDTă(cóăb違n saoăCCCD/CMND)ăđ嘘i vớiăthíăsinhătự do. 

k)ăCácăS荏 GDĐT cóătráchănhi羽m ki吋mătra,ăđônăđ嘘căcácăĐơnăvị ĐKDTăthuộc 

ph衣m vi qu違nălỦăthực hi羽n t嘘tăcácăcônРăvi羽cănh逢:ăH逢ớng dẫnăthíăsinhăĐKDT,ăthuăPhi院u 

ĐKDT,ăh欝 sơăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT, cập nhật dữ li羽uăvрoăH羽 th嘘ng QLT. 

Chậm nhấtănРрyă10/6/2022,ăcácăS荏 GDĐT hoрnăthрnhăvi羽c ki吋m tra, cập nhật những 

sửaăđ鰻i, b鰻 sung dữ li羽uăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT (n院uăcó)ăc栄aăthíăsinhă
vрoăH羽 th嘘nРăQLTăvрăbáoăcáoăBộ GDĐTătheoămẫuăquyăđịnh trong H羽 th嘘ng QLT. 
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

Ph映 l映c III 

IN SAO, V一N CHUY韻NăVẨăBẨNăGIAO Đ陰 THI T萎I H浦IăĐ唄NG THI 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 
 

 Vi羽c in sao, vận chuy吋năvрăbрnăРiaoăđ隠 thi t衣i Hộiăđ欝nРăthiăđ逢嬰c thực hi羽n theo 

quyăđịnh t衣iăĐi隠u 18,ăĐi隠u 19 Quy ch院 thi;ăl逢uăỦ một s嘘 đi吋m sau: 

1. Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng thi quyăđịnh th運iăРianăinăsaoăđ隠 thi; s嘘 l逢嬰nРăđ隠 thi in sao; 

chuy吋năРiaoăđ隠 thi g嘘c vрăh逢ớng dẫn in sao cònănРuyênăniêmăphonРăchoăTr逢荏ng ban In 

saoăđ隠 thi; ph逢ơnРăánăvрăth運i gian vận chuy吋n, bрnăРiaoăđ隠 thiăđ院năcácăĐi吋m thi b違o 

đ違m sátăthực t院 vр anătoрn, b違o mật. 

2. Khu vựcăinăsaoăđ隠 thiălр mộtăđịaăđi吋măanătoрn,ăkínăđáo,ăbi羽t lậpăvрăđ逢嬰c b違o 

v羽 nРhiêmănРặt trong su嘘t th運iăРianălрmăvi羽c,ăcóăđầyăđ栄 ph逢ơnРăti羽n b違o mật,ăphònРă
cháy,ăchữaăcháy theoăquyăđịnh. Thực hi羽nănРhiêmătúcăyêuăcầuăcáchălyătheo 03 (ba) 

vònРăđộc lập t衣i khu vựcăinăsaoăđ隠 thi.ăNР逢運iăkhônРăcóătráchănhi羽m, tuy羽tăđ嘘iăkhônРă
đ逢嬰căvрoăkhuăvựcăinăsaoăđ隠 thi. Trong khu vựcăinăsaoăđ隠 thi,ăkhônРăđ逢嬰c sử d映nРăcácă
ph逢ơnРăti羽năthônРătinăliênăl衣c,ăcácălo衣iăđi羽n tho衣i, trừ 01ăđi羽n tho衣i c嘘 định cóăch泳c 

nĕnРă Рhiă сmă vрă cóă loaă nРoрi đặt t衣i vònРă 2ă đ逢嬰că cônРă ană ki吋mă soát liênă t映c 24 

gi運/nРрy; mọi cuộcăliênăl衣căđ隠u ph違i Рhiăсm,ăbậtăloaănРoрi,ăРhiăbiênăb違n cóăchữ kỦăc栄a 

cácăthрnhăphầnăliênăquan.  CônРăanăki吋mătra,ăxácănhậnăđi隠u ki羽năanăninh,ăanătoрnăvрă
niêmăphonР c鰻ng k院t n嘘i c栄a cácăph逢ơnРăti羽n, thi院t bị cần thi院t t衣i khu vựcăinăsaoăđ隠 

thi tr逢ớc khi Ban In sao đ隠 thi tri吋năkhaiăcônРăvi羽c t衣i khu vực nрy. 

3. NhữnРănР逢運iălрmăvi羽c trong khu vựcăinăsaoăđ隠 thi chỉ đ逢嬰c ho衣tăđộng trong 

ph衣măviăkhônРăРianăđ逢嬰c quyăđịnh,ătheoăđúnРăch泳cătrách,ănhi羽m v映 đ逢嬰c giao.ăCônРă
vi羽c c栄aăcácăvònРăc映 th吋 nh逢ăsau: 

a) VònРă1ă- VònРăinăsaoăđ隠 thi: chỉ g欝m thрnhăviênăBanăInăsaoăđ隠 thiăcóăti院păxúcă
trực ti院p vớiăđ隠 thi;ălрăkhuăvựcăkhépăkín,ăcáchălyătuy羽tăđ嘘i vớiăbênănРoрiătừ khi m荏 đ隠 

thi g嘘căvрăbắtăđầuăinăsaoăđ院n khi thi xonРămônăcu嘘iăcùnР;ăcửa s鰻 cácăphònРăph違iăđónРă
kínăvр đ逢嬰căcônРăan niêmăphonР;ăcácăkho違ng tr嘘nРăthônРăraăbênănРoрiăph違i bịtăkínă
bằng vật li羽u b隠n, chắc. HằnРănРрy,ănhữnРănР逢運i 荏 vònРă1ăti院p nhận vật li羽uăvрăđ欝 ĕn,ă
u嘘ng từ bênănРoрiăchuy吋năvрoăquaăvònРă2. Tr逢荏nРăbanăInăsaoăđ隠 thi cử 01ăthрnhăviênă
m荏 s鰻 theoădõiăvрăcập nhậtăđầyăđ栄 cácăho衣tăđộng giao ti院p vớiăvònРă2. 

b) VònРă2ă- VònРăb違o v羽 trong: chỉ g欝măcóă01ăcônРăan vрă01 cánăbộ Рiámăsát; lрă
khu vựcăkhépăkín,ăti院păРiápăvớiăvònРă1,ăcáchălyătuy羽tăđ嘘i vớiăbênănРoрi đ院n khi thi xong 

mônăcu嘘iăcùnР;ălрăđầu m嘘i giao ti院p giữaăvònРă3ăvớiăvònРă1, cóănhi羽m v映 ti院p nhận vật 

li羽uăvрăđ欝 ĕn,ău嘘ng từ vònРă3ăchuy吋năvрoăvònРă1;ăki吋mătraăcácăđ欝 vật từ vònРă1ăchuy吋n 

raă(bátăđũa,ăđ欝 ĕn,ăđ欝 u嘘nР,…); m荏 s鰻 theoădõiăvрăcập nhậtăđầyăđ栄 cácăho衣tăđộng giao 

ti院p giữaăvònРă2ăvớiăvònРă1,ăvònРă2ăvớiăvònРă3 vр quáătrыnhăbрnăРiaoăđ隠 thi cho Hội 

đ欝nРăthiăđ吋 chuy吋năchoăcácăĐi吋m thi. 

c) VònРă3ă- VònРăb違o v羽 nРoрi:ăti院păРiápăvớiăvònРă2;ăР欝măcônРăanăvрănhсnăviênă
b違o v羽 cóănhi羽m v映 b違o v羽 vрălрăđầu m嘘i giao ti院p giữaăvònРă2ăvớiăbênănРoрi;ăb違o 
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đ違m t嘘i thi吋u 02 nР逢運i trựcăvрăph違i trực liênăt映c 24 gi運/nРрy. 

4. L逢uăỦăv隠 inăsaoăđ隠 thi: 

a) Chuẩn bị cơăs荏 vật chất ph映c v映 inăsaoăđ隠 thi: Tr逢荏ng banăInăsaoăđ隠 thi ph違i 

ki吋m tra b違oăđ違m cóăcácăph逢ơnРăti羽n thi院t bị ph映c v映 in sao đ隠 thi nh逢:ămáyăphotocopy 

siêuăt嘘c (kh鰻 giấy A4 hoặc A3, t嘘căđộ t嘘i thi吋u 100 b違n mộtăphút;ăđộ phсnăРi違i t嘘i 

thi吋uă600ădpi,..),ămáyăsắp x院pătрiăli羽uăvрămáyăđ院m trang (n院uăcó),… Cácămáyămóc,ă
thi院t bị khônРăРắn bộ phậnăthuăphátăvрăkhônРăn嘘i m衣ng Internet, ph違iăđ逢嬰căcônРăană
ki吋mătraăniêmăphonРăcácăc鰻ng k院t n嘘iăvрălậpăbiênăb違n ki吋m tra,ăniêmăphonР. Mọiăph逢ơnРă
ti羽n, thi院t bị, vậtăt逢ătronРăkhuăvực in sao đ隠 thi dùăbị h逢ăh臼nРăhayăkhônРădùnРăđ院n chỉ 
đ逢嬰căđ逢aăraănРoрiăkhuăvực nрy khi thi xong bрiăthi/mônăthiăcu嘘iăcùnРăc栄a KǶ thi. 

b)ăTronРăquáătrыnhăinăsao: 

- Inăsaoăđ隠 thiăcácăbрiăthi/môn thi theo s嘘 l逢嬰nРăđ逢嬰căРiao;ăchúăỦăphònРăthiăРhépă
cácămônăNgo衣i ngữ. 

- Đ嘘i vớiăbрiăthiăt鰻 h嬰p, vi羽căinăsao,ăđónРăРóiăthực hi羽nănh逢ăsau: 
+ăInăsaoăniêmăphonРătheoătừnРămônăthiăthрnhăphầnă(đ隠 thiăđ逢嬰c x院p trong từng 

bы/túi đ隠 thi theo th泳 tự tĕnРădần c栄aămưăđ隠 thi); 

+ăCácăbы/túi đ隠 thi c栄aămônăthiăthрnhăphầnăđ逢嬰căđónРăРóiăvрoă01ăbы/túi chung, 

nРoрiăbы/túi Рhiărõătênămônăthiăthрnhăphần c栄a bрiăthiăt鰻 h嬰p (KHTN hoặc KHXH), 

nРрyăthi,ăphònРăthiăvрăĐi吋m thi. 

- Inăđ隠 thi tự luận, trắc nghi羽mă(đ栄 tất c違 cácămưăđ隠)ăđ栄 choă24ăthíăsinhăđ嘘i với 

tất c違 cácăphònРăthiăc栄a Hộiăđ欝ng thi. Mỗi bрi thi/mônăthiă荏 Đi吋m thi ph違iăcóăđ隠 thi 

dự phònРăchoăít nhất 02 phòng thi với s嘘 l逢嬰ng t嘘iăđaă(đ嘘i vớiăđ隠 thi trắc nghi羽m ph違i 

cóăđ栄 tất c違 cácămưăđ隠 thi cho mỗi phòng thi), đ逢嬰căđóng trong các bы riênРăbi羽t r欝i 

đ逢嬰c đóng chung trong 01 bы/túi ghi rõ nРoрiăbы/túiă“Đ隠 thi dự phòng”ăvрăđi隠năđầyăđ栄 

cácă thônРă tinăv隠 bрi thi, ngрy thi, bu鰻iă thi.ăSauăkhiăđónРăРóiăxonРăđ隠 thi từng bрiă
thi/mônăthi,ăTr逢荏ng ban In sao đ隠 thi qu違nălỦăcác bы/túi đ隠 thi; k吋 c違 cácăb違n in thừa, 

in h臼ng, m運, xấu,ărách,ăbẩnăđưăbị lo衣i. 

- RiênРăđ隠 thi c栄a mỗiăbрiăthi/mônăthi trắc nghi羽m: In sao từnРămưăđ隠 thi, dập 

ghim xong (n院uăcó)ămới chuy吋năsanРăinăsaoăđ院nămưăđ隠 thiăkhác;ăph違i ki吋mătraăđúng 

mưăđ隠 thi, s嘘 l逢嬰ng t運, th泳 tự sắp x院păvрăchấtăl逢嬰ng từng b違n sao.  

c) Ph違iăcóăbi羽năphápăc映 th吋 đ吋 phсnăbi羽t bы/túi đ隠 thi c栄aăcácăbрiăthi/mônăthi 
khácănhau,ăvíăd映: bы/túi đ隠 thi c栄aăcácămônăkhácănhauăcóămрuăkhácănhauăhoặcădùnРă
dсyăbuộcăvрăРiấyădánăcóămрuăkhácănhau./. 
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

Ph映 l映c IV 

COI THI 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 

 

CônРătácăcoiăthiăthực hi羽nătheoăquyăđịnh t衣iăCh逢ơnРăVăQuy ch院 thi;ăl逢uăỦ một 

s嘘 đi吋m sau: 

1. Ch栄 tịch Hội đ欝ng thi ph違i b嘘 tríăs嘘 l逢嬰nРăcánăbộ dự phònР lрmănhi羽m v映 t衣i 

cácăĐi吋măthiăđ吋 b違oăđ違m cóăđ栄 cánăbộ coi thi (CBCT) t衣iăcácăphònРăthi vрăcánăbộ Рiámă
sátăphònРăthiă(CBGS); b嘘 tríătrật tự viên,ănhсnăviênăph映c v映 lрănhсnăviênăhoặcălрănР逢運i 

đ逢嬰căkỦăh嬰păđ欝ng c栄a tr逢運nРănơiăđặtăĐi吋m thi hoặcănhсnăviênăc栄aăcácăcơăs荏 Рiáoăd映c 

khácădoăS荏 GDĐTăđi隠uăđộng; yêuăcầuăTr逢荏ng ban Coi thi chỉ đ衣oăTr逢荏nРăĐi吋m thi 

thực hi羽năđĕnРăkỦăchữ kỦăc栄a nhữnРănР逢運iă thamăРiaăcônРătácăcoiă thi, t鰻 ch泳c cho 

CBGS bắt thĕmăphònРăthi, CBCT bắt thĕmăphònРăthi,ăcáchăđánhăs嘘 báoădanhăvрăcáchă
phátăđ隠 thi, theo Quy ch院 thi tr逢ớc mỗi bu鰻i thi.  

2.ăGiámăđ嘘c S荏 GDĐT quy院tăđịnh chọn một s嘘 Đi吋m thi với s嘘 phònРăthiăphùă
h嬰p vớiăđi隠u ki羽n thực t院, đ欝ng th運i t衣o thuận l嬰iăchoăthíăsinhădự thi; b嘘 tríăchoăthíăsinhă
thuộcăđi吋măb,ăđi吋m c kho違nă1ăĐi隠u 12 Quy ch院 thiăvрăthíăsinhăGDTXădự thiăcùnРăvới 

thíăsinhă lớp 12 Giáoăd映c THPT b違oăđ違m s嘘 l逢嬰ng thíăsinhălớpă12ăGiáoăd映c THPT 

chi院măítănhất 60% t鰻ng s嘘 thíăsinhăc栄aăĐi吋m thi; vi羽c sắp x院păphònРăthiăthực hi羽n tự 

động bằng ch泳cănĕnРăc栄a H羽 th嘘ng QLT theoăquyăđịnh t衣i Đi隠u 9 Quy ch院 thi. T衣iăcácă
Đi吋m thi, ph違i b嘘 tríăđ栄 phònРăch運 choăthíăsinhăthiăcácămônăthрnhăphần c栄aăbрiăthiăt鰻 

h嬰păvрăb嘘 tríăítănhất một CBCT hoặc CBGS cho mỗiăphònРăch運 đ吋 qu違nălỦăthíăsinh 

tronРăphònР.ăTr逢荏ng Đi吋măthiăyêuăcầuănР逢運iălрmănhi羽m v映 t衣iăĐi吋m thi nhắcăthíăsinhă
ph違i cóămặtăđúnРăРi運 t衣i cácăphònРăthiătheoăđúnРăGiấyăbáoădự thi. 

3. ĐĕnРăkỦăchữ kỦăc栄a nhữnРănР逢運i tham gia cônРătácăcoiăthi vрăqu違nălỦăthi院t 

bị thuăphátăthônРătin: 

- Đ嘘i với nhữnРănР逢運i thamăРiaăcônРătácăcoiăthiă(Tr逢荏nРăĐi吋măthi,ăPhóăTr逢荏ng 

Đi吋măthi,ăTh逢ăkỦăvрăCánăbộ coi thi): Hộiăđ欝ng thi yêuăcầuăcácăTr逢荏ng Đi吋m thi lập 

danhăsáchătheo Mẫu s嘘 1 Ph映 l映c XII. T衣i bu鰻i tậpătrunРălрmăth栄 t映căvрăph鰻 bi院n quy 

ch院 thi,ăTr逢荏ng Đi吋m thi t鰻 ch泳căđĕnРăkỦămẫu chữ kỦ; photocopy thêmă02ăbộ mẫu 

chữ kỦ,ăđ逢嬰căđ吋 tronРă03ătúi,ăbênănРoрiămỗiătúiăРhiărõăb違n g嘘c/b違n photocopy. Mỗi bộ 

mẫu chữ kỦăđ逢嬰căđónРăРóiăvрăniêmăphonРăt衣iăĐi吋m thi vрăbрnăРiaoăchoăBanăTh逢ăkỦă
Hộiăđ欝ng thi. BanăTh逢ăkỦăHội đ欝nРăthiăbрnăРiaoăb違n g嘘c cho Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng thi 

l逢u; bрnăРiaoăb違n photocopy choăBanăLрmăpháchăbрiăthiătự luậnăvрăBanăChấm thi trắc 

nghi羽m khiăbрnăРiaoăcácătúiăbрiăthi. 
- Tr逢荏nРăĐi吋m thi chịuătráchănhi羽m t鰻 ch泳c thu thi院t bị thu,ăphátăthônРătinăc栄a 

nhữnРănР逢運iăđanРăthực hi羽n nhi羽m v映 t衣iăĐi吋măthiănРayătr逢ớc mỗi bu鰻iăthiăvрăchịu 

tráchănhi羽măl逢uăРiữ, b違o qu違năcácăthi院t bị nрyătronРăsu嘘t th運i gian di宇n ra bu鰻i thi với 

sự ph嘘i h嬰p b違oăđ違măanăninh,ăanătoрnăc栄aăcônРăan. 
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4. Tr逢荏nРăĐi吋m thi ph違i b嘘 tríăđịaăđi吋m b違oăđ違măanătoрn,ăcáchăbi羽t phònРăthiă
t嘘i thi吋u 25 mét đ吋 b違o qu違n vật d映nРăcáănhсnăvрăcácătрiăli羽uăvрăvật d映ng bị cấm mang 

vрoăphònРăthiătheoăquyăđịnh t衣i đi吋m n kho違n 4 Đi隠u 14 Quy ch院 thi. Khi gọiăthíăsinhă
vрoăphònРăthi,ăCBCT ki吋mătraăcácăvật d映nРăthíăsinh đ逢嬰cămanРăvрoăphònРăthiătheoă
quyăđịnh t衣i đi吋m m kho違n 4 Đi隠u 14 Quy ch院 thi; yêuăcầuăthíăsinh thônРăbáoăđầyăđ栄 

vi羽c manРăvрoăphònРăthiăcácălo衣iămáyăРhiăсm,ăРhiăhыnhăchỉ cóăch泳cănĕnРăРhiăthônРătină
nh逢nРăkhônРăth吋 nРhe,ăxemăvрăkhônРăth吋 truy隠n, nhậnăđ逢嬰c thônРătin,ătínăhi羽uăсmă
thanh,ăhыnhă違nh trực ti院p n院uăkhônРăcóăthi院t bị hỗ tr嬰 khácăđ吋 báoăcáo Tr逢荏nРăĐi吋m 

thi. Trong khi CBCT th泳 nhấtăđiănhậnăđ隠 thi, CBCT th泳 hai yêuăcầu  thíăsinhătự ki吋m 

tra l衣iăđ吋 khônРămanРăvрoăphònРăthi đi羽n tho衣iădiăđộng, tрiăli羽uăvрăvật d映ng bị cấm 

theoăquyăđịnh c栄a Quy ch院 thi.  

5. MỗiăphònРăthiăph違iăđ逢嬰c trang bị 01 chi院căkéoădрnhăchoăCBCTăđ吋 cắtătúiăđ隠 

thi.ăĐ嘘i vớiăcácăphònРăthiăcóăthíăsinhăchỉ dự thiămônăthiăthрnhăphần th泳 nhấtăvр/hoặc 

th泳 hai thuộc bрiăthiăt鰻 h嬰p cần chuẩn bị túiăph映 ch泳aăbрiăthi,ănhưnăniêmăphonРăvрă
d映ng c映 cần thi院tăđ吋 niêmăphonР.ă 

6. B違o qu違năvрăsử d映ng Phi院u tr違 l運i trắc nghi羽m (Phi院u TLTN):  

- Phi院u TLTN ph違iăđónР tronРăcácătúiăđựng Phi院uăTLTNăđ逢嬰c giữ nРuyênăniêmă
phonРăđ院năkhiăphátăchoăthíăsinh t衣iăphònРăthi. 

- Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng thi t鰻 ch泳căđónРăРói,ăniêmăphonРăcácătúiăđựng Phi院u TLTN 

đ院n từng phòng thi với s嘘 l逢嬰nРăđ栄 cho s嘘 thíăsinhătronРăphònРăthi,ăРhiărõ s嘘 l逢嬰ng 

phi院u,ătênăphòng thi, bu鰻i thi 荏 bênănРoрiătúi;ăđ欝ng th運i,ăđónРăРói, niêmăphonРăcácătúiă
Phi院u TLTN với s嘘 l逢嬰ng cần thi院tăđ吋 dự phònРăchoămỗiăĐi吋m thi, ghi rõ tênătúiăPhi院u 

TLTN dự phònР,ăs嘘 l逢嬰ng phi院u,ătênăĐi吋m thi, bu鰻i thi 荏 bênănРoрiătúi. 
- Tr逢ớc bu鰻iăthiăđầuătiênăc栄a KǶ thi, Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng thi quy院tăđịnh th運i gian 

vрăđịaăđi吋măbрnăРiaoăcácătúiăđựng Phi院uăTLTNăchoăcácăTr逢荏nРăĐi吋m thi b違oăđ違m an 

toрn,ăb違o mật.ăTr逢ớc mỗi bu鰻iăthi,ăTr逢荏nРăĐi吋măthiăbрnăРiaoătúiăđựng Phi院u TLTN 

c栄aăphònРăthiăchoăCBCT phònРăthiăđó.ăLưu ý: Khi giao nhận, ph違i lậpăbiênăb違năРhiărõă
s嘘 l逢嬰ng giao nhận vр tыnh tr衣ng c栄aătúiăđựng Phi院u TLTN. 

- Sau mỗi bu鰻iăthi,ăTr逢荏nРăĐi吋m thi lậpăBiênăb違n v隠 tыnhătr衣ng sử d映ng Phi院u 

TLTNăРhiărõăcácăthônРătin:ăT鰻ng s嘘 phi院u; s嘘 phi院uăđưăsử d映ng; s嘘 phi院u thừa thu l衣i; 

s嘘 phi院u h臼ng thu l衣i, s嘘 phi院u thay th院;ăcácăbiênăb違nănрyăđ逢嬰c Tr逢荏nРăĐi吋m thi nộp 

cùnРăvới h欝 sơăcoiăthi. 
7. Quyăđịnh v隠 đánhăs嘘 báoădanhăvрăsử d映nРăđ隠 thi t衣iăphònРăthi: 
a) Tr逢荏nРăĐi吋măthiăquyăđịnh một s嘘 cáchăđánhăs嘘 báoădanhătronРăphònРăthiăchoă

từng bu鰻i thi t衣iăĐi吋măthiăvрăt鰻 ch泳c cho CBCT th泳 hai bắtăthĕmăcáchăđánhăs嘘 báoă
danh đ欝ng th運i với bắtăthĕmăphònРăthiătr逢ớc bu鰻i thi. 

b) Vi羽căphátăđ隠 thiătronРăphònРăthiăđ逢嬰c thực hi羽n theo mộtătronРăhaiăcáchăsau:ă 
Cáchă1.ăPhátătheoăth泳 tự lầnăl逢嬰t từ tráiăsanРăph違i, từ trênăxu嘘nРăd逢ới; 

Cáchă2.ăPhátătheoăth泳 tự lầnăl逢嬰t từ ph違iăsanРătrái,ătừ trênăxu嘘nРăd逢ới. 

Khi nhậnătúiăđ隠 thi, CBCT th泳 nhất bắtăthĕmăcáchăphátăđ隠 thi. T衣iăphònРăthi,ă
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th泳 tự phátăđ隠 ph違i thực hi羽năđúnРătheoăcáchăđưăbắtăthĕmăđ逢嬰c. 

c) Thực hi羽năđúnРăquyăđịnh t衣i kho違nă1ăĐi隠u 16 Quy ch院 thi: Đ隠 thi,ăđápăánă
ch逢aăcônРăkhaiăthuộc danh m映căbíămậtănhрăn逢ớcăđộ “T嘘i mật”.ăTheo đó,ăth運i h衣n b違o 

v羽 bíămậtănhрăn逢ớc độ T嘘i mật đ嘘i vớiăđ隠 thi c栄aăcácăbрiăthi/mônăthiăchỉ k院tăthúcăkhiă
h院t th運iăРianălрmăbрiăc栄aăbрiăthi/mônăthiătrắc nghi羽măvрăh院t hai phần ba (2/3) th運i gian 

lрmăbрiăc栄a bрiăthi tự luận.  

d)ăTr逢ớcăkhiăphátăđ隠 thi, CBCT ph違iăchoătoрnăth吋 thíăsinhătronРăphònРăthiăch泳ng 

ki院nătыnhătr衣nРăniêmăphonРăc栄aăbы/túiăđ隠 thi, sự phùăh嬰pămônăthiăvới Lịchăthiăvрălập 

biênăb違năxácănhậnăcóăchữ kỦăc栄aă02ăthíăsinhătronРăphònРăthi; chỉ đ逢嬰c cắtăbы/túiăđ隠 thi 

đúnРăРi運 phátăđ隠 thiăchoăthíăsinhăquyăđịnh t衣i lịch thi. Khiăphátăđ隠 thi, CBCT ph鰻 bi院n 

choăthíăsinhănộiădunРănêuăt衣iăđi吋m c m映cănрy;ăđ欝ng th運i, thônРăbáoărõ: mọiăhрnhăviă
cung cấp, ti院t lộ đ隠 thi trong th運i h衣n b違o v羽 bíămậtănhрăn逢ớcăđộ T嘘i mậtăđ嘘i vớiăđ隠 thiăđ隠u 

bị coiălрălрmălộ bíămậtănhрăn逢ớcăvрăbị xử lỦ theoăquyăđịnh c栄aăphápăluật.  

đ)ăTronРăbы/túiăđựnРăđ隠 thi c栄a mỗiăbрiăthiăt鰻 h嬰păcóăch泳aăbы/túiăđựnРăđ隠 thi c栄a 

từnРămônăthiăthрnhăphầnăt逢ơnРă泳ng. CBCT chỉ đ逢嬰c cắtăbы/túiăđ隠 thiăvрăphátăđ隠 thi c栄a 

mônăthiăthрnhăphầnăchoăthíăsinhăđúnРăth運iăđi吋măРhiătrênăLịch thi. 

e)ăNРayăsauăkhiăphátăđ隠 choăthíăsinh,ăCBCTăyêuăcầuăthíăsinhăki吋mătraătыnhătr衣ng 

đ隠 thi; n院u thấyăđ隠 thi bị thi院u trang hoặcărách,ănhòe, m運, thíăsinhăph違i lập t泳căbáoăchoă
CBCTăđ吋 kịp th運i xử lỦ;ăn院uăkhônРăphátăhi羽n hoặcăđ吋 quá sauăkhiăphátăđ隠 10ăphútă
(tínhătừ gi運 phátăđ隠) đ嘘i với bрi thi Toán, Ngo衣i ngữ hoặc 05 phút (tínhătừ gi運 phátăđ隠) 

đ嘘i với bрi thi Ngữ vĕnăvр cácămônăthi thрnh phần c栄a bрi thi t鰻 h嬰p mớiăbáoăcáoăthыă
thíăsinhăph違i tự chịuătráchănhi羽m. Tất c違 nhữnРătr逢運ng h嬰păphátăsinhăv隠 đ隠 thi, CBCT 

ph違iăbáoăcáoăchoăTr逢荏nРăĐi吋măthiăđ吋 báoăcáoăTr逢荏ng banăCoiăthiănРayăsauăkhiăphátă
hi羽n (qua CBGS). 

g) Chậm nhất 15 phútăsauăkhiătínhăРi運 lрmăbрi,ănР逢運iăđ逢嬰căTr逢荏nРăĐi吋m thi 

phсnăcônРăthuăl衣iăđ隠 thi thừa c栄aăbрiăthi/mônăthiăđanРăthi đư đ逢嬰căCBCTăniêmăphonРă
t衣iăphònРăthiăvрăđ隠 thiăđưăsử d映nРăcùnРăРiấyănhápăc栄aămônăthiăthрnhăphầnănРayătr逢ớc 

đóăđưăđ逢嬰c CBCT thu c栄aăthíăsinh. 
8.ăTronРăquáătrыnhăcoiăthiăbu鰻i thi trắc nghi羽m, CBCT ph違iăđặc bi羽tăl逢uăỦănhắc 

nh荏 vрăki吋m tra b違oăđ違m thíăsinhătôăđúnРămưăđ隠 thiătrênăPhi院u TLTN.  

9. TronРăquáătrыnh t鰻 ch泳căcoiăthiăbрiăthiăt鰻 h嬰p cầnăl逢uăỦ: 

a)ăCácămônăthiăthрnhăphần trong mỗiăbрiăthiăt鰻 h嬰păcóăcùnРămộtămưăđ隠 thi.ăThíă
sinhălрmăbрiăcácămônăthiăthрnhăphần c栄aăbрiăthiăt鰻 h嬰p theo LịchăthiătrênăcùnРămột 

phi院u TLTN. H院t th運iăРianălрmăbрiăc栄aămônăthiăthрnhăphần cu嘘iăcùnРăc栄aăthíăsinhă
trong bu鰻iăthiăbрiăthiăt鰻 h嬰p, CBCT mới thu Phi院u TLTN. 

b) Thíăsinhăthi 02 mônăthiăthрnhăphầnăliênăti院p (bao g欝m c違 thíăsinhăGDTXăthiă
bрiăthiăKHXH):ăCBCTăvрăthíăsinhăcóămặt t衣i nơiăРọiăthíăsinh vрoăphònРăthiătr逢ớc gi運 

phátăđ隠 thiăítănhấtă10ăphútăđ吋 lрmăcônРătácăchuẩn bị. Ngay sau khi h院t gi運 lрmăbрiăc栄a 

mônăthiăthрnh phần th泳 nhất c栄aămыnh,ăthíăsinhăph違i dừng ngay vi羽c lрmăbрi thi, CBCT 

thuăđ隠 thiăvрăРiấyănhápăc栄aăthíăsinh; sauăđó, CBCTăphátăđ隠 thiămônăthiăthрnhăphần ti院p 

theoăvрăРiấyănhápămới theoăđúnРăLịch thi. Khi h院t gi運 lрmăbрiămônăthiăthрnhăphần th泳 
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hai c栄aăthí sinh, CBCT thu Phi院u TLTN, thuăđ隠 thi, giấyănhápăc栄aăthíăsinhă(trừ cácă
mônăthiăSinhăhọc,ăGiáoăd映căcônРădсn).ăRiênРăđ嘘i vớiăthíăsinhăchỉ thi 02 mônăthрnhă
phần th泳 nhấtăvрăth泳 hai c栄aăbрiăthiăt鰻 h嬰p, sauăkhiăthiăxonРămônăthiăthрnhăphần th泳 

hai, CBCTăyêuăcầu thíăsinhăraăkh臼iăphònРăthi,ătheoăh逢ớng dẫn c栄a CBGS di chuy吋n 

v隠 phònРăch運, ng欝i t衣iăphònРăch運, giữ Рыnătrật tự,ăđ嬰iăchoăđ院n khi h院t gi運 lрmăbрiăc栄a 

mônăthiăcu嘘iăcùnРămớiăđ逢嬰c r運i kh臼iăĐi吋m thi.  

c) Thíăsinhăthiă02ămônăthiăthрnhăphầnăkhônРăliênăti院p: Ngay sau khi h院t gi運 lрmă
bрiăc栄aămônăthiăthрnhăphần th泳 nhất,ăthíăsinhăph違i dừng ngay vi羽călрmăbрiăthi, nộpăđ隠 

thi, giấyănhápăchoăCBCT.ăThíăsinhăph違i ng欝iănРuyênăvị trí,ăРiữ trật tự, đặt Phi院u TLTN 

sao cho phầnătôăcсuătr違 l運iăúpăxu嘘ng mặtăbрnăt衣i vị tríănР欝i c栄aăthíăsinh vрăb違o qu違n 

Phi院u TLTN trong su嘘t th運i gian ch運 thiămônăthрnhăphần ti院p theo.  

d) Thíăsinhăchỉ thi 01 mônăthiăthрnhăphần:ăThíăsinhăcóămặt t衣iănơiăРọiăthíăsinhă
vрoăphònРăthiătr逢ớc gi運 phát đ隠 thiăítănhấtă10ăphútăđ吋 lрmăcônРătácăchuẩn bị. Ngay sau 

khi h院t gi運 lрmăbрi,ăCBCTăthuăPhi院uăTLTN,ăthuăđ隠 thiăvрăРiấyănhápăc栄aăthíăsinhă(trừ 

cácămônăthiăSinhăhọcăvрăGiáoăd映căcônРădсn).ăRiênРăđ嘘i vớiăthíăsinhăchỉ thiămônăthiă
thрnhăphần th泳 nhất hoặc th泳 hai, sauăkhiăthiăxonРămônăthiăcu嘘iăcùnРătheoăđĕnРăkỦăc栄a 

thíă sinh,ăCBCTăyêuă cầuă thíă sinhă raăkh臼iă phònРă thi,ă theoăh逢ớng dẫn c栄a CBGS di 

chuy吋n v隠 phònРăch運, ng欝i t衣iăphònРăch運, giữ Рыnătrật tự,ăđ嬰iăchoăđ院n khi h院t gi運 lрmă
bрiăc栄aămônăthiăcu嘘iăcùnРămớiăđ逢嬰c r運i kh臼iăĐi吋m thi.  

đ) Trong su嘘t th運iăРianăthiăbрiăthiăt鰻 h嬰p, CBCT ph違iăРiámăsátăchặt chẽ,ăkhônРăđ吋 

thíăsinhăРhiăchépăcácănội dung hoặcăđ吋 l衣i các dấu hi羽uăliênăquanăđ院năđ隠 thiăraăcácăРiấy 

t運,ătрiăli羽u, vật d映nРănрoăkhác nРoрi giấy nháp (có chữ kỦ c栄a CBCT); ph違i kịp th運i thu 

giữ cácăРiấy t運,ătрi li羽u, vật d映nРănрyăn院uăphátăhi羽n vi ph衣m.  

e) Trong kho違ng th運i gian nghỉ ch運 lрmăth栄 t映c thi giữaă02ămônăthiăthрnhăphần c栄a 

bрiăthiăt鰻 h嬰p,ăthíăsinhăđưăthiămônăthрnhăphầnătr逢ớcăđóăn院uăcóănhuăcầuăđặc bi羽tăvрăh嬰pălỦă
thыăđ逢嬰căCBCTăxemăxétăchoăphépăraănРoрiăphònРăthi;ăthíăsinh ph違iăđặt Phi院u TLTN sao 

cho phần tôăcсuătr違 l運i úpăxu嘘ng mặtăbрnăt衣i vị tríăng欝i c栄aăthíăsinh; CBCT th泳 hai chịu 

tráchănhi羽măРiámăsátăkhônРăđ吋 thíăsinhăkhácăxсmăph衣m Phi院u TLTN c栄aăthíăsinh;ăthíăsinhă
ph違i chịu sự qu違nălỦăvрăph違iătuсnăth栄 h逢ớng dẫn c栄a CBGS khi 荏 nРoрiăphònРăthi.ăCBCTă
vрăCBGSăcần ph嘘i h嬰p chặt chẽ đ吋 choăthíăsinhăcóănhuăcầu lầnăl逢嬰tăraănРoрiăphònРăthi,ă
tuy羽tăđ嘘iăkhônРălрmă違nhăh逢荏nРăđ院n trật tự phònРăthiăvрăkhuăvực thi.  

g) Thíăsinhăchỉ thiăcácămônăthiăthрnhăphầnăsauămônăthiăthрnhăphần th泳 nhất c栄a 

bрiăthiăt鰻 h嬰păcóămặt t衣iănơiăРọiăthíăsinhăvрoăphònРăthiătr逢ớc gi運 phátăđ隠 thi c栄aămônă
dự thiăítănhấtă10ăphút,ăph違i giữ trật tự trong khi ch運 đ逢嬰c gọiăvрoăphònР thi. N院u thi 

sinhăđ院n sớmăhơnă(tr逢ớc gi運 phátăđ隠 thi từ 15ăphútătr荏 lên)ăthыăph違iăvрoăđ嬰i t衣iăcácă
phònРăch運 vрăph違i thực hi羽năđúnРăcácăquyăđịnh. 

h) Thíăsinhăchỉ đ逢嬰căphépăsử d映ng Atlat trong gi運 thiămônăthiăthрnhăphầnăĐịaălíă
c栄aăbрiăthiăt鰻 h嬰păKHXH.ăTr逢ớc khiăvрoăphònРăthi,ăthíăsinhăРhiărõăhọ tênăvрăs嘘 báoă
danhăvрoătranРăbыaăc栄aăAtlatăvрănộp Atlat cho CBCT đ吋 ki吋măsoát;ăCBCT giao l衣i 

Atlatăchoăthíăsinhăkhiăbắtăđầu gi運 lрmăbрiămônăthiăĐịaălí,ăthuăl衣i ngay khi h院t gi運 lрmă
bрiămônăthiănрyăvрăchỉ tr違 l衣i cho thíăsinhăsauăkhiăthíăsinhăhoрnăthрnhămônăthiăcu嘘i 

cùnРăc栄aămыnhătronРăbрiăthiăt鰻 h嬰p. 
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10. ThuăbрiăthiăvрăРiaoănộpăbрiăthiăcu嘘i mỗi bu鰻i thi: 

a)ăTr逢ớc gi運 thuăbрiăthi 05 phút,ăCBCTăyêuăcầuăthíăsinhăki吋m tra l衣iămưăđ隠 thi, 

s嘘 báoădanh,ăcácăthônРătinăcáănhсnăkhácătrênăРiấy thi/Phi院u TLTN.  

b) Đ嘘i với thíăsinh dự thi mônăthiăthрnhăphần th泳 nhấtăvр/hoặc th泳 hai c栄aăbрiă
thi t鰻 h嬰p: Sau khi h院t gi運 lрmăbрiăc栄aăthíăsinhătronРăbu鰻iăthiă(tínhătheoămônăthiăthрnhă
phần dự thi), CBCT thu Phi院u TLTN, thu l衣iăđ隠 thi, giấyănhápăvрăyêuăcầuăthíăsinhăr運i 

kh臼iăphònРăthi,ătheoăh逢ớng dẫn c栄a CBGS v隠 phònРăch運.ăNРayăsauăđó,ăhaiăCBCTă
ph違i ki吋măđ院măđ栄 Phi院uăTLTNăđưăthu,ăchoăvрoătúiăph映 vрăcùnРăniêmăphonРătúi,ăkỦă
tênătrênănhưnăniêmăphonРăvрăРiaoăCBCT th泳 nhất b違o qu違n t衣iăphònРăthi.ăKhiăk院tăthúcă
bu鰻iăthi,ăhaiăCBCTăcùnРăm荏 túiăph映 t衣iăphònРălрmăvi羽c c栄aăĐi吋m thi, ki吋măđ院m vрă
gộp chung vớiăcácăbрiăthiăkhácăc栄aăphònРăthiăđ吋 nộpăbрiăthiăcho Tr逢荏nРăĐi吋m thi (qua 

Th逢ăkỦăĐi吋m thi). 

c)ăThíăsinhăph違i nộp l衣iăđ隠 thi, giấyănhápăkhiăh院t th運iăРianălрmăbрiămônăthiăthрnhă
phần; khônРăph違i nộp l衣iăđ隠 thi, giấyănhápăđ嘘i vớiămônăthiăSinhăhọcăvрăGiáoăd映căcônРă
dсnăc栄aăbрiăthiăt鰻 h嬰p (n院u dự thi);ăkhônРăph違i nộp l衣iăđ隠 thi, giấyănhápăđ嘘i vớiăcácă
bрiăthiăđộc lậpăToán,ăNgữ vĕn,ăNРo衣i ngữ.  

d) Khi h院t gi運 lрmăbрiăthiăc栄a bu鰻iăthi,ăhaiăCBCTăthuăbрiăthiăc栄aăcácăthíăsinhătronРă
phònРăthi,ăx院păcácăbрiăthiătheoăth泳 tự tĕnРădần c栄a s嘘 báoădanhăthíăsinhătronРăphònРăthiă
vрăki吋măđ院măchínhăxácăs嘘 bрiăthi/Рiấyăthi,ăđ逢aătất c違 cácăbрiăthiăvрoătúiăđựnРăbрiăthiăc栄a 

phònРăthiă(riênРăđ嘘i vớiăbрiăthi/mônăthiătrắc nghi羽m, CBCT ph違i ki吋mătraămưăđ隠 thiăthíă
sinhăđưătôătrênăPhi院u tr違 l運i trắc nghi羽m vớiămưăđ隠 thiăđưăphátăvрăPhi院uăthuăbрiăthiăđ吋 

b違oăđ違măchínhăxác);ăyêuăcầuăthíăsinhăđi隠năthônРătin, kỦăxácănhận nộpăbрiăthiăvрoă02ă
Phi院uăthuăbрiăthi;ă01ăPhi院uăđónРăcùnРăbрiăthiătronРătúiăbрiăthi,ă01ăPhi院uăđ吋 nРoрiănộp 

cùnРătúiăbрiăthiăchoăTr逢荏nРăĐi吋măthiă(quaăTh逢ăkỦăĐi吋m thi) sauăđóămớiăchoăphépăthiă
sinh r運i kh臼iăphònРăthi. 

Hai CBCT chịuătráchănhi羽m b違o qu違nătúiăđựnРăbрiăthiăc栄aăphònРăthiăvрămanРă
ngay v隠 PhònРălрmăvi羽c c栄aăĐi吋măthiăđ吋 nộpăbрiă thiăchoăTr逢荏nРăĐi吋m thi. CBGS 

phònРăthiăthực hi羽năРiámăsátăquáătrыnhăthuăbрiăthiăvрămanРătúiăđựnРăbрiăthiăc栄a CBCT 

v隠 PhònРălрmăvi羽c c栄aăĐi吋măthiăđ吋 nộpăbрiăthiăcho Tr逢荏nРăĐi吋măthi;ăkỦăch泳ng ki院n 

vрoăBiênăb違n giao nộp bрiăthiăРiữa 02 CBCT c栄aăphònРăthi vрăTr逢荏nРăĐi吋m thi. 

11. TronРăquáătrыnhăcoiăthi,ăcácătыnhăhu嘘ng bấtăth逢運ng (n院uăcó)ăđặc bi羽tălрăcácă
tыnhăhu嘘ng 違nhăh逢荏nРăđ院n quy隠n l嬰i c栄aăthíăsinh,ăCBCTăph違iăthônРăquaăCBGSăđ吋 báoă
nРayăchoăTr逢荏nРăĐi吋măthiăxemăxétăquy院tăđịnhătr逢ớc khi xử lỦ. CBGS cần ph嘘i h嬰p 

chặt chẽ với CBCT xử lỦăcácătr逢運ng h嬰păthíăsinhăph違i ra kh臼iăphònРăthiăkhiăch逢aăh院t 

gi運 lрmăbрiăthiăc栄a bu鰻iăthiăvыălỦădoăbất kh違 khánР;ăđ欝ng th運i, Рiámăsátăchặt chẽ, b違o 

đ違măthíăsinhăkhônРăđ逢嬰c ti院păxúc,ătraoăđ鰻i vớiăthíăsinhăkhácătronРăsu嘘tăquáătrыnhăraă
kh臼iăphònРăthi. 

12. ThíăsinhăđưăthiăxonРăcácămônăthiăthрnhăphần c栄aăbрiăthiăt鰻 h嬰pănh逢nРăch逢aă
đ逢嬰c r運i kh臼i khu vực thi khi di chuy吋n v隠 phònРăch運 vрătronРăth運i gian 荏 phònРăch運, 

ph違i giữ Рыnătrật tự, tuy羽tăđ嘘iătuсnăth栄 h逢ớng dẫn c栄a CBGS hoặc nР逢運i qu違nălỦăphònРă
ch運. N院u thíăsinhăcóănhuăcầuăđặc bi羽t, h嬰pălỦăthыăđ逢嬰c nР逢運i qu違nălỦăphònРăch運 xem 
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xétăchoăphépăraănРoрi phònРăch運;ăkhiăraănРoрi,ăthíăsinhăph違iătuсnăth栄 h逢ớng dẫn c栄a 

CBGS khi 荏 nРoрiăphònРăch運. NР逢運i qu違nălỦăphònРăch運 vрăCBGS cần ph嘘i h嬰p chặt 

chẽ đ吋 choăthíăsinhăcóănhuăcầu lầnăl逢嬰tăvрătrật tự raănРoрi,ătuy羽tăđ嘘iăkhônРălрmă違nh 

h逢荏nРăđ院n an ninh trật tự cácăphònРăthiăkhácăvрăkhuăvực thi. 

13.ăNiêmăphonРătúi bрi thi, b違o qu違năbрiăthiăt衣iăĐi吋măthiăvрăРiaoănộpăbрiăthi 
a) BênănРoрiătúiăbрiăthiăph違iăРhiăđầyăđ栄 cácăthônРătin sau: Hộiăđ欝nРăthi;ăĐi吋m 

thi; Phòng thi; Bu鰻i thi (th運i gian, ngрyăthi);ăTênăbрi thi; Họ tên,ăchữ kỦ c栄a 02 CBCT; 

Họ tên,ăchữ kỦ c栄a Th逢ăkỦătrực ti院p ki吋măđ院m bрiăthi vрăTr逢荏nРăĐi吋m thi. 

b) Khi giao nộpăbрiăthiăCBCTăph違iăcùnРăTh逢ăkỦ ki吋măđ院m bрiăthi,ăniêmăphonРă
túi bрiăthiătheoăquyăđịnh t衣iăĐi隠u 22 Quy ch院 thi. 

c) Vi羽c b違o qu違n bрi thi t衣iăĐi吋m thi thực hi羽nătheoăquyăđịnh t衣iăĐi隠u 19 Quy 

ch院 thi vрămột s嘘 nội dung sau: 

CameraăРiámăsát:ăS嘘 l逢嬰ng, vị tríăcameraăph違i b違oăđ違m baoăquátăđ逢嬰cătoрnăbộ 

cácăvật d映ng ch泳aăđ隠 thi,ăbрiăthiătronРăphònРăvрăcácăhрnhăviătácăđộnРăđ院n vật d映nРăđó.ă
H羽 th嘘nРăcameraăkhônРăđ逢嬰c k院t n嘘iăinternetăvрăchỉ đ逢嬰c k院t n嘘i bằnРăhыnhăth泳c hữu 

tuy院nă(cóădсy)ătớiămрnăhыnhăhi吋n thị (n院uăcó),ăph違iăcóăbộ l逢uăđi羽n dự phònР,ăb違oăđ違m 

ho衣tăđộnРăliênăt映c k吋 c違 khi mấtăđi羽năl逢ới;ădunРăl逢嬰ng thi院t bị l逢uătrữ c栄a h羽 th嘘ng 

camera ph違i b違oăđ違m l逢uătrữ đ逢嬰cătoрnăbộ dữ li羽u c栄aăquáătrыnhăl逢uătrữ đ隠 thi,ăbрiăthiă
t衣iăĐi吋m thi vớiădunРăl逢嬰ng t嘘i thi吋uălр 07 nРрy. HằnРănРрy,ăTr逢荏nРăĐi吋m thi ph違i ph嘘i 

h嬰p với lựcăl逢嬰nРăcônРăanăvрăthanhătraăki吋mătraătыnhătr衣ng ho衣tăđộng c栄a camera. Trong 

tr逢運ng h嬰p sử d映ng h羽 th嘘nРăcameraăcóămрnăhыnhăhi吋n thị thыămрnăhыnhăph違iăđ逢嬰căđặt 

t衣i vị tríăd宇 quanăsátătronРăphònРăb違o qu違năđ隠 thi,ăbрiăthi.ă 
Ngayăsauăkhiăbрiăthiăđ逢嬰c chuy吋n kh臼iăphònР,ăthi院t bị l逢uătrữ dữ li羽u (鰻 c泳ng/ thẻ 

nhớ) c栄a camera ph違iăđ逢嬰căniêmăphonРăd逢ới sự ch泳ng ki院n c栄aăTr逢荏nРăĐi吋m thi, thanh 

traăvрăcônРăan. Thi院t bị l逢uătrữ dữ li羽u c栄aăcameraăsauăkhiăniêmăphonРăđ逢嬰căbрnăРiaoă
cho S荏 GDĐT hoặc Th栄 tr逢荏nРăcơăs荏 Рiáoăd映cănơiăđặtăĐi吋m thi đ吋 b違o qu違n,ăl逢uăРiữ 

theoăquyăđịnh c栄a Quy ch院 thi. 

d) Vi羽c giao nộpăbрiăthiătừ Đi吋m thi v隠 Hộiăđ欝ng thi ph違iăđ逢嬰c thực hi羽n ngay 

sau bu鰻i thi cu嘘iăcùnРăc栄a KǶ thi; th運iăРianăvрăđịaăđi吋m c映 th吋 do Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng 

thiăquyăđịnh. T衣iăcácăđịaăđi吋m giao nhận, Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng thi ph違iăápăd映nРăcácăbi羽n 

phápăb違oăđ違m anăninh,ăanătoрnăchoăbрiăthiănh逢ăquyăđịnh đ嘘i vớiăđ隠 thi t衣iăĐi隠u 18 Quy 

ch院 thi; ph違iăcóăcônРăanăvрăTr逢荏ng hoặcăPhóăTr逢荏ng banăTh逢ăkỦăHộiăđ欝ng thiătrônРă
giữ phònРăl逢uătrữ, b違o qu違năbрiăthi liênăt映c 24 gi運/nРрy.  

đ) Vi羽c vận chuy吋năbрiăthiăc栄aăthíăsinhătừ Đi吋m thi v隠 đi吋m tập k院t do Hộiăđ欝ng 

thiăquyăđịnhăđ吋 bрnăРiaoăph違iăluônăcóăcônРăanăápăt違iăvрăb違o v羽. 

e)ăBanăTh逢ăkỦăHộiăđ欝ng thi ti院p nhậnăbрiăthi, h欝 sơăcoiăthiătừ cácăĐi吋m thi vрă
chịuătráchănhi羽m b違o qu違n, bрnăРiaoăbрiăthi, h欝 sơăcoiăthiăchoăBanăLрmăpháchăbрiăthiă
tự luậnăvрăBanăChấm thi trắc nghi羽mătheoăquyăđịnh c栄a Quy ch院 thi;ăTr逢荏ng Ban Coi 

thi ph嘘i h嬰p thực hi羽n n院uăđ逢嬰c sự chỉ đ衣o c栄a Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng thi. 

14. CBCT ph違i nộp tang vật vi ph衣m c栄aăthíăsinh choăTr逢荏nРăĐi吋măthi.ăTr逢荏ng 

Đi吋măthiăcóătráchănhi羽m b違o qu違n vр báoăcáoăTr逢荏ng ban Coi thi đ吋 báoăcáoăCh栄 tịch 

Hộiăđ欝ng thi ph嘘i h嬰p vớiăcácăcơăquanăch泳cănĕnР cóăbi羽n phápăxử lỦăphùăh嬰p./. 
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

Ph映 l映c V 

CH遺M THI, CH遺M KI韻MăTRA,ăPHÚCăKH謂O  

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 

 

CônРătácăchấm thi, chấm ki吋mătra,ăphúcăkh違oăbрiăthi/mônăthiăc栄aăthíăsinhăđ逢嬰c thực 

hi羽nătheoăquyăđịnh t衣iăCh逢ơnРăVIăvрăCh逢ơnРăVIIăQuy ch院 thi;ăl逢uăỦ một s嘘 đi吋m sau: 

1. LƠmăphách bƠi thi t詠 lu壱n 

a) NhữnРănР逢運iălрmăvi羽c trong khu vựcălрmăpháchăchỉ đ逢嬰c ho衣tăđộng trong 

ph衣m viăkhônРăРianăchoăphép,ătheoăđúnРăch泳cătrách,ănhi羽m v映 đ逢嬰căРiao.ăCônРăvi羽c 

c栄aăcácăvònРăc映 th吋 nh逢ăsau: 
- VònРătronР:ăLрăkhuăvựcăkhépăkín,ăcáchălyătuy羽tăđ嘘i vớiăbênănРoрi, chỉ g欝m 

thрnhăviênătrực ti院p tham gia lрm pháchăbрiăthiătự luận vрăthanhătra; cửa s鰻 cácăphònРă
ph違iăđónРăkínăvрăđ逢嬰căcônРăanăniêmăphonР;ăcácăkho違ng tr嘘nРăthônРăraăbênănРoрiăph違i 

bịtăkínăbằng vật li羽u b隠n, chắc. HằnРănРрy,ănhữnРănР逢運i 荏 vònРătronРăti院p nhận vật 

li羽uăvрăđ欝 ĕn,ău嘘ng từ bênănРoрiăchuy吋năvрoăquaăvònРănРoрi. 
- VònРănРoрi: Lрăkhu vực ti院păРiápăvớiăvònРătronР,ăđầu m嘘i giao ti院p giữaăvònРă

trong vớiăbênănРoрi; g欝m b違o v羽,ăcônРăan,ăyăt院, ph映c v映;ăđ逢嬰c trang bị 01 (một)ăđi羽n 

tho衣i c嘘 định cóăch泳cănĕnРăРhiăсmăvрăcóăloaănРoрiădoăcônРăanăki吋măsoátăliênăt映c 24 

gi運/nРрyăđ吋 liênăl衣c với Hộiăđ欝ng thi/Ban Chỉ đ衣oăthiăcácăcấp, mọiăliênăl衣căquaăđi羽n 

tho衣iăđ隠u ph違iăРhiăсm,ăbậtăloaănРoрi,ăРhiăbiênăb違năcóăchữ kỦăc栄aăcácăthрnhăphầnăliênă
quan. NhữnРănР逢運iălрmăvi羽c 荏 vònРănРoрi cóănhi羽m v映 ti院p nhận vật li羽uăvрăđ欝 ĕn,ă
u嘘ng từ bênănРoрi chuy吋năvрoăvòng trong; ki吋m tra vật li羽uăvрăcácăđ欝 vật từ vònРătrong 

chuy吋n ra. 

b)ăQuyătrыnhălрmăpháchă1ăvònР 

B逢ớcă1.ăGieoăphách:ă 
- Vi羽căРieoăpháchăchỉ đ逢嬰c thực hi羽n trong khu vựcăcáchălyăd逢ới sự ch泳ng ki院n c栄a 

thanh tra (lậpăbiênăb違nălрmăvi羽căvрăl逢uătheoătрiăli羽u c栄a t鰻 lрmăphách).ăTr逢荏ng banăLрmă
pháchătrực ti院p thực hi羽năРieoăpháchătrênăPhần m隠m Hỗ tr嬰 chấm thi c栄a Bộ GDĐT. 

- Khi sử d映ng phần m隠m lầnăđầuătiên,ăTr逢荏ng ban Lрmăpháchăph違iăđ鰻i mật khẩu 

mặcăđịnh truy cậpăvрoăphần m隠m; Sau khi thực hi羽nă thрnhăcônРăvi羽c gieoăphách,ă
Tr逢荏ng ban Lрmăpháchăđặt mật khẩuăđ吋 khóaădữ li羽u c栄a vi羽căРieoăphách.ăTr逢荏ng ban 

Lрmăpháchăcóăth吋 giao cho mộtăthрnhăviênăc栄a Ban sử d映ng phần m隠măđ吋 thực hi羽n 

vi羽căinăcácăh逢ớng dẫn d欝nătúiăchấm, bi吋uăđ嘘i chi院u s嘘 pháchă– s嘘 báoădanh;ătuy羽tăđ嘘i 

khônРăđ逢嬰căbрnăРiaoăchoănР逢運iăkhácămật khẩu truy cập phần m隠măvрămật khẩuăkhóaă
dữ li羽u c栄a vi羽căРieoăphách.ăCácăbi吋u mẫu in từ phần m隠m ph違iăđ逢嬰căđónРătúiăniêmă
phonРănРayăsauăkhiăinăxonРătr逢ớc sự ch泳ng ki院n c栄a thanh tra. 

Lưu ý: Phần m隠m Hỗ tr嬰 chấm thi thực hi羽n d欝nătúiătự độnРăvрăinăBi吋uăH逢ớng dẫn 

d欝nătúiăchấm. Mỗiătúiăchấmăcóăs嘘 l逢嬰nРăbрiăthiăítănhấtă20ăbрiăvрănhi隠u nhấtălрă40ăbрi. 
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B逢ớc 2. D欝nătúi,ăthực hi羽nănh逢ăsau: 
- Cĕnăc泳 vрoăthônРătinătrênăBi吋uăH逢ớng dẫn d欝nătúi,ăTr逢荏ng ban Lрmăpháchă

Рiaoăcácătúiăbрiăthiăchoăcácăthрnhăviênăc栄aăBanăLрmăpháchăđ吋 ti院năhрnhăd欝nătúi. 
- Cácăthрnhăviênăki吋mătraătыnhătr衣nРăniêmăphonР,ăcắt mi羽nРăcácătúiăbрiăthiă(chúă

ỦăkhônРăcắt r運i hẳn mi羽nРătúi),ăki吋măđ院m s嘘 bрi,ăs嘘 t運 giấyăthiăvрăđ嘘i chi院u với s嘘 bрi,ă
s嘘 t運 РhiătrênătúiăđựnРăbрiăthi.ăN院uăcóăbấtăth逢運nРă(túiăkhônРăcònănРuyênăniêmăphonР,ă
s嘘 bрi,ăs嘘 t運 giấyăthiăkhônРăkhớp vớiăthônРătinăРhiătrênăbыăhoặcătrênăPhi院uăthuăbрi,ă…)ă
ph違iăbáoăcáoăvới Tr逢荏ng ban vрălậpăbiênăb違n. 

- TheoăthônРătinăh逢ớng dẫnătrênăBi吋uăH逢ớng dẫn d欝nătúiăđ吋 rútăbрiăthiătừ cácă
túiăbрiăthiăd欝năsanРăcácătúiăchấm.  

B逢ớcă3.ăĐánhăphách: 
Vi羽căđánhăpháchăph違i thực hi羽n theo từnРătúiăchấm, mỗiăbрiăthiăcó 01 s嘘 pháchă

t逢ơnРă泳ng với s嘘 báoădanhăđ逢嬰c ghi trong bi吋uăđ嘘i chi院uăpháchă– s嘘 báoădanh,ăng逢運i 

đánhăpháchăvi院t s嘘 pháchăvрoăcácăôăquyăđịnhătrênătất c違 cácăt運 giấy thi c栄aăthíăsinh.ă 
B逢ớc 4. CắtăpháchăvрăniêmăphonРătúiăchấm: 

Cácăbрiăthiăđưăđ逢嬰căđánhăpháchăph違iăđ逢嬰c cắtăđầuăpháchăvрăđựnРătronРăcácătúiă
đ逢嬰căniêmăphonРă(Рọiălрătúiăbрiăchấmăthi).ăTrênătúiăbрiăchấm thi ph違iăРhiăđầyăđ栄 thônРă
tin:ăMônăthi/Bрiăthi,ăTúiăs嘘 (mưătúi),ăs嘘 bрiăthi,ăs嘘 t運 giấy thi. 

Đầuăpháchăđ逢嬰căbóăl衣i theo từnРătúiăpháchăРhiărõăs嘘 bрi,ăs嘘 t運 đầuăpháchăvрă
đ逢嬰căđónРăРói,ăniêmăphonР;ănРoрiăbыăРhiărõăđầuăpháchăc栄aăcácătúiăbрiăthi t逢ơnРă泳ng. 

BanăLрmăpháchăt鰻 ch泳c xuất dữ li羽u ph映c v映 vi羽c nhậpăđi吋m từ phần m隠m ra 

02ăđĩaăCD/DVD (gọi chung lр đĩa CD) vрăniêmăphonРăr欝iăbрnăРiaoă01ăđĩaăCD đ吋 Hội 

đ欝ng thi thực hi羽n nhậpăđi吋m bрiăthiătự luận, l逢uăt衣iăBanăLрmăpháchăđĩaăCDăcònăl衣i. 

Vi羽c xuất dữ li羽uăvрăniêmăphonРăcácăđĩaăCDăđ逢嬰c thực hi羽năd逢ới sự ch泳ng ki院n c栄a 

Lưnhăđ衣oăBanăLрmăphách, thanhătraăvрăph違i lậpăbiênăb違n. 

 Lưu ý: Máyătínhăsử d映nРătronРăquáătrыnhălрmăpháchăph違iăđ逢嬰căniêmăphonРănРayă
sau khi k院tăthúcăquáătrыnhăthực hi羽năcônР vi羽călрmăpháchăvрăchỉ đ逢嬰c m荏 niêmăphonРă
sauăkhiăhoрnăthрnhăcônРătácăchấmăthiătheoăquyăđịnh; Vi羽c xuất dữ li羽uăvрăniêmăphonРă
cácăđĩaăCDăph違iăđ逢嬰c thực hi羽năd逢ới sự ch泳ng ki院n c栄aăLưnhăđ衣oăBanăLрmăpháchăvрă
thanh tra. 

Theo chỉ đ衣o c栄a Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng thi, sau khi Ban ChấmăthiăhoрnăthрnhăcônРă
vi羽c chấmăđi吋măvрănhậpăđi吋mătoрnăbộ cácăbрiăthiăvрoăphần m隠m (đ逢嬰c Tr逢荏ng ban 

Chấmăthiăxácănhận bằnРăvĕnăb違n), Tr逢荏ng ban Lрmăpháchămớiăđ逢嬰c t鰻 ch泳c xuất dữ 

li羽uăthônРătinăc栄aăthíăsinhăkèmăs嘘 pháchăđ吋 ph映c v映 cônРătácăkhớpăphách.ă 
c)ăQuyătrыnhălрmăpháchă2ăvònР 

Đ吋 lрmăpháchă2ăvònР,ăBanăLрmăpháchăđ逢嬰căchiaălрmă02 t鰻 phách:ăT鰻 pháchă1ă
vрăT鰻 pháchă2.ăT鰻 pháchă1ădoăPhóăTr逢荏ng ban lрmăT鰻 tr逢荏ng; T鰻 pháchă2ădoăTr逢荏ng 

ban lрmăT鰻 tr逢荏ng. 

Quyătrыnhălрmăpháchănh逢ăsau: 
VònРă1.ăCácăb逢ớc thực hi羽nănh逢ălрmăpháchă1ăvònР.ăNР逢運iăđ逢嬰c cấpătрiăkho違n 
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pháchă1ălрăT鰻 tr逢荏nРăpháchă1ăđ欝ng th運iălрănР逢運iăРieoăpháchăvрăinăấnăcácătрiăli羽uăliênă
quan (bi吋u d欝nătúi,ăbi吋uăđ嘘i chi院uăpháchă– báoădanh). T鰻 tr逢荏nРăpháchă1ăph違i trực ti院p 

b違o v羽 mật khẩu truy cập phần m隠măvрămật khẩuăkhóaădữ li羽u. 

Sauăkhiăhoрnăthрnhăvi羽c lрmăpháchăvònРă1,ăT鰻 tr逢荏ng T鰻 pháchă1ăt鰻 ch泳c xuất 

dữ li羽u ph映c v映 lрmăpháchă2ăraă02ăđĩaăCDăvрăniêmăphonРăr欝iăbрnăРiaoă01ăđĩaăCDăchoă
T鰻 tr逢荏ng T鰻 pháchă2,ăl逢uătrữ đĩaăCDăcònăl衣iătheoătрiăli羽u c栄a T鰻 lрmăpháchă1. 

Lưu ý: Máyătínhăđ逢嬰c sử d映nРătronРăquáătrыnhălрmăpháchăph違iăđ逢嬰căniêmăphonРă
ngay sau khi k院tăthúcăquáătrыnhăthực hi羽năcônРăvi羽c lрm pháchăvònРă1ăvрăchỉ đ逢嬰c m荏 

niêmăphonРăsauăkhiăhoрnăthрnhăcônРătácăchấmăthiătheoăquyăđịnh; Vi羽c xuất dữ li羽uăvрă
niêmăphonРăcácăđĩaăCDăph違iăđ逢嬰c thực hi羽năd逢ới sự ch泳ng ki院n c栄aăLưnhăđ衣o Ban 

Lрmăpháchăvрăthanhătra. 
T鰻 tr逢荏nРăpháchă1ăbрnăРiao đĩaăCDăch泳a dữ li羽uăđ吋 lрmăpháchăvònРă2ăvрătúiă

chấm thi (ch泳aăcácăbрiăthiăđưăđ逢嬰c cắtăphách) tronРătыnhătr衣nРăcònănРuyênăniêmăphonРă
cho T鰻 tr逢荏nРăpháchă2; vi羽c giao nhận ph違iăđ逢嬰c thực hi羽n t衣i khu vựcălрmăphách,ăcóă
biênăb違n giao nhậnăvрăd逢ới sự ch泳ng ki院n c栄a thanh tra. 

Theo chỉ đ衣o c栄a Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng thi, sau khi Ban ChấmăthiăhoрnăthрnhăcônРă
vi羽c chấmăđi吋măvрănhậpăđi吋mătoрnăbộ cácăbрiăthiăvрoăphần m隠mă(đ逢嬰căTr逢荏ng ban 

Chấmăthiăxácănhận bằnРăvĕnăb違n), T鰻 Tr逢荏ng T鰻 pháchă1ămớiăđ逢嬰c t鰻 ch泳c xuất dữ 

li羽uăthônРătinăc栄aăthíăsinhăkèmăs嘘 pháchă1ăđ吋 ph映c v映 cônРătácăkhớp phách. 

VònРă2:ăChỉ thực hi羽n sau khi k院tăthúcăVònРă1 

B逢ớc 1.ăGieoăphách:ă 
T鰻 tr逢荏ng T鰻 pháchă2ăthực hi羽n vi羽căРieoăphách,ăinăbi吋uăhoánăvị túiă(mưăhóaăl衣i 

túiăchấm)ătrênăPhần m隠m Hỗ tr嬰 chấm thi. Khi thực hi羽n phần m隠m lầnăđầuătiên,ăT鰻 

tr逢荏ng T鰻 pháchă2ăph違iăđ鰻i mật khẩuăvрăb違o v羽 mật khẩu c栄aătрiăkho違năđ逢嬰c cấp; thực 

hi羽n vi羽căsinhăpháchăvрăđặt mật khẩuăkhóaădữ li羽uăsinhăphách,ăinăbi吋uămưăhóaăl衣iătúiă
chấm,ăđónРătúiăniêmăphonРăcácătрiăli羽uănрy.ăT鰻 tr逢荏ng T鰻 pháchă2ăph違i trực ti院p b違o 

v羽 mật khẩu truy cập phần m隠măvрămật khẩuăkhóaădữ li羽u c栄a vi羽căРieoăphách. 
B逢ớc 2.ăMưăhóaăl衣iătúiăchấm: 

T鰻 tr逢荏ng T鰻 pháchă2ăРhiăl衣iămưătúiămới:ăCĕnăc泳 vрoăBi吋uăHoánăvị túiăđ吋 chuy吋n 

toрnăbộ bрiăthiătừ túiăР嘘că(túiăchấmăđưăđánhăpháchăvònРă1)ăsanРătúiămớiă(túiăhoánăvị).ăTrênă
túiămớiăРhiărõăthônРătin: mônăthi/bрiăthi;ătúiăs嘘 (mưătúiămới); s嘘 bрiăthi;ăs嘘 t運 giấy thi.  

B逢ớcă3.ăGiaoătúiăchấmăđ吋 đánhăpháchăvònРă2:ăT鰻 tr逢荏ng T鰻 pháchă2ăРiaoăcácă
túiăchấmă(đưăhoánăvị) cho nР逢運i trực ti院p đánhăpháchătheoăhыnhăth泳c b嘘căthĕm. 

B逢ớcă4.ăĐánhăs嘘 phách: 

- S嘘 pháchăvònРă2ăchínhălрăs嘘 túiă(hoánăvị), nР逢運i trực ti院p đánh pháchăРhiăs嘘 

nрyălрmăti隠n t嘘 cho s嘘 pháchă1ă荏 tất c違 cácăt運 giấyăthiătronРătúi. 
- BрiăthiătronРătúiăph違iăđ逢嬰c ki吋măđ院măđ吋 đ嘘i chi院u với s嘘 bрiăthi,ăs嘘 t運 giấy thi 

Рhiătrênătúiăchấm. 

- Túiăchấmăđưălрm pháchăvònРă2ăxong ph違iăđ逢嬰cădánăkínăvрăniêmăphonРătheoă
quyăđịnh. 
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T鰻 tr逢荏ng T鰻 pháchă2ăt鰻 ch泳c xuất dữ li羽u ph映c v映 vi羽c nhập đi吋măraă02ăđĩaă
CDăvрăniêmăphonР;ăbрnăРiaoă01ăđĩaăCDăch泳a dữ li羽u nhậpăđi吋măđ吋 Hộiăđ欝ng thi nhập 

đi吋măbрiăthiătự luận;ăl逢uătrữ đĩaăCDăcònăl衣iătheoătрiăli羽u c栄a T鰻 lрmăpháchă2. 
Lưu ý: Máyătínhăđ逢嬰c sử d映nРătronРăquáătrыnhălрmăpháchăph違iăđ逢嬰căniêmăphonРă

ngay sau khi k院tăthúcăquáătrыnhăthực hi羽năcônРăvi羽c lрm pháchăvònРă2ăvрăchỉ đ逢嬰c m荏 

niêmăphonРăsauăkhiăhoрnăthрnhăcônРătácăchấm thi theo quyăđịnh; Vi羽c xuất dữ li羽uăvрă
niêmăphonРăcácăđĩaăCDăph違iăđ逢嬰c thực hi羽năd逢ới sự ch泳ng ki院n c栄aăLưnhăđ衣o Ban 

Lрmăpháchăvрăthanhătra. 
Theo chỉ đ衣o c栄a Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng thi, sau khi Ban ChấmăthiăhoрnăthрnhăcônРă

vi羽c chấmăđi吋măvрănhậpăđi吋mătoрnăbộ cácăbрiăthiăvрoăphần m隠mă(đ逢嬰căTr逢荏ng ban 

Chấmăthiăxácănhận bằnРăvĕnăb違n), T鰻 Tr逢荏ng T鰻 pháchă2ămớiăđ逢嬰c t鰻 ch泳c xuất dữ 

li羽uăthônРătinăc栄aăpháchă2ăđ吋 ph映c v映 cônРătácăkhớp phách. 

d) Tùyătheoătыnhăhыnhăthực t院 tri吋n khai t衣i Hộiăđ欝ng thi, Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng thi 

quy院tăđịnh vi羽căbрnăРiaoăcácătúiăbрiăthiăđưălрmăpháchăРiữaăBanăLрmăpháchăbрiăthiătự luận 

vр Ban Chấm thi tự luận (quaăBanăTh逢ăkỦăHộiăđ欝ng thi) theo mộtătronРăhaiăcáchăsau: 
- Cách 1:ăBрnăРiaoămột lần; 

- Cáchă2:ăBрnăРiaoănhi隠u lần theo ti院năđộ chấm thi c栄a Ban Chấm thi. 

2. Ch医m thi  

2.1. Khu v詠c ch医m thi 

Chuẩn bị cácăđi隠u ki羽n b違oăđ違m choăcônРătácăchấm thi t衣i khu vực chấm thi 

đ逢嬰c thực hi羽nătheoăcácăquyăđịnh t衣iăĐi隠u 24 Quy ch院 thi với một s嘘 l逢uăỦănh逢ăsau: 
- S嘘 l逢嬰ng, vị tríăcameraăanăninhăРiámăsátăРhiăhыnhăt衣iăcácăphònРăb違o qu違năbрiă

thi,ăphònРăchấmăbрiăthiătrắc nghi羽m,ăphònРăchấmăbрiăthiătự luận ph違i b違oăđ違m bao 

quátăđ逢嬰cătoрnăbộ ho衣tăđộnРătronРăphònР;ăh羽 th嘘nРăcameraăkhônРăđ逢嬰c k院t n嘘i internet 

vрăchỉ đ逢嬰c k院t n嘘i bằnРăhыnhăth泳c hữu tuy院nă(cóădсy)ătớiămрnăhыnhăhi吋n thị (n院uăcó);ă
ph違iăcóăbộ l逢uăđi羽n dự phònР,ăb違oăđ違m ho衣tăđộnРăliênăt映c k吋 c違 khi mấtăđi羽năl逢ới; 

dunРăl逢嬰nРăl逢uătrữ dữ li羽u c栄a camera t嘘i thi吋uălрă21ănРрy.ăHằng nРрy,ăTr逢荏ng Ban 

Chấm thi ph嘘i h嬰p với lựcăl逢嬰nРăcônРăanăvрăthanhătraăki吋mătraătыnhătr衣ng ho衣tăđộng c栄a 

camera. TronРătr逢運ng h嬰p h羽 th嘘nРăcameraăcóămрnăhыnhăhi吋n thị thыămрnăhыnhăph違i 

đ逢嬰căđặt ngay t衣i vị tríăd宇 quanăsátătronРăphònРăb違o qu違năbрiăthiăvрăphòng chấmăbрiă
thi hoặcăphònРăc栄a Tr逢荏ng ban Chấm thi tự luận/trắc nghi羽m. Ngay sau khi k院tăthúcă
cônРătácăchấm thi, thi院t bị l逢uătrữ dữ li羽u (鰻 c泳ng/thẻ nhớ) c栄aăcameraăđ逢嬰căniêmă
phong d逢ới sự ch泳ng ki院n c栄a Tr逢荏ng ban Chấm thi tự luận/trắc nghi羽m,ăcônРăan,ă
thanh tra vрăđ逢嬰căGiámăđ嘘c S荏 GDĐT chịuătráchănhi羽m b違o qu違n,ăl逢uăРiữ. 

- Mỗi khu vực chấmăthiăđ逢嬰c trang bị 01 (một)ăđi羽n tho衣i c嘘 địnhăđặt t衣iăphònРă
trực c栄a Ban Chấmăthi,ădoăcánăbộ cônРăanăqu違nălỦăđ吋 liênăl衣c với Hộiăđ欝ng thi/Ban 

Chỉ đ衣oăthiăcácăcấp; mọi liênăl衣căquaăđi羽n tho衣iăđ隠u ph違i bậtăloaănРoрiăvрănРheăcônРă
khaiăcóăsự ch泳ng ki院n c栄a thanh tra t衣i Ban Chấm thi.  

2.2.ăĐĕngăkỦăch英 kỦ vƠăqu違nălỦăthi院t b鵜 thuăphátăthôngătin 

- Tr逢ớc khi chấm thi, Tr逢荏ng ban Chấm thi (tự luận/trắc nghi羽m) t鰻 ch泳c cho 

những nР逢運iăthamăРiaăcônРătácăchấm thi tự luận/trắc nghi羽măđĕnРăkỦămẫu chữ kỦătheoă



25 

 

Mẫu s嘘 2 Ph映 l映c XII.ăDanhăsáchăđĕnРăkỦămẫu chữ kỦăđ逢嬰căđónРătúiăvрăniêmăphonР,ă
mẫu chữ kỦăđ逢嬰căl逢uăt衣i S荏 GDĐT trong th運iăРianăítănhấtă01ănĕm. 

- Tr逢荏ng ban Chấm thi tự luận/trắc nghi羽m chịuătráchănhi羽m t鰻 ch泳c thu thi院t 

bị thu,ăphátăthônРătinăc栄a nhữnРănР逢運iăđanРăthực hi羽n nhi羽m v映 t衣i Ban Chấm thi tự 

luận/trắc nghi羽m nРayătr逢ớc mỗi bu鰻i chấmăthiăvрăchịuătráchănhi羽măl逢uăРiữ, b違o qu違n 

cácăthi院t bị nрyătronРăsu嘘t th運i gian tri吋n khai bu鰻i chấm thi với sự ph嘘i h嬰p b違oăđ違m 

anăninh,ăanătoрnăc栄aăcônРăan. 
2.3. Ch医măbƠiăthiăt詠 lu壱n 

a) Ph違i b嘘 tríăđ栄 cánăbộ chấmăthiă(CBChT)ăđ吋 b違oăđ違m yêuăcầu chấtăl逢嬰nРăvрăti院n 

độ chấm thi. B嘘 tríămỗi t鰻 chấmălрmăvi羽c t衣i mộtăphònР/khuăvựcăriênРăbi羽t. B嘘 tríăth逢ăkỦă
Hộiăđ欝ng thi thực hi羽n nhi羽m v映 t衣i Ban Chấm thi tự luận lрmăvi羽c t衣iăphònРăb違o qu違n 

bрiăthiătự luận.  

b) Ph違i thực hi羽nănРhiêmătúcăvi羽căquánătri羽t Quy ch院 thi, th違o luậnăH逢ớng dẫn 

chấm vр t鰻 ch泳c chấm chung theoăquyăđịnh t衣iăđi吋m c kho違nă1ăĐi隠u 27 Quy ch院 thi;  

c) Tùyătheoătыnhăhыnhăthực t院,ăTr逢荏nРămônăchấmăthiăcóăth吋 t鰻 ch泳c b嘘căthĕmă
РiaoătúiăbрiăthiăchoăCBChTătheoămộtătronРăcácăcáchăsau: 

- Cáchă1:ăCBChTătrực ti院p b嘘căthĕmăđ吋 nhậnătúiăbрiăthiătừ Tr逢荏nРămônăchấm thi; 

- Cáchă2:ăTr逢荏nРămônăchấm thi t鰻 ch泳căchoăcácăT鰻 tr逢荏ng T鰻 chấm thi b嘘c 

thĕmămột s嘘 túiăbрiăthiăchoătoрnăT鰻 Chấm thi;ăsauăđó, T鰻 tr逢荏ng T鰻 chấm thi t鰻 ch泳c 

b嘘căthĕmăđ吋 РiaoătúiăbрiăthiăchoăcácăCBChTăthuộc T鰻 chấm thi doămыnhăqu違nălỦ. 
CBChT khi nhậnătúiăbрiăthiăcần ki吋mătraăniêmăphonР,ăki吋m tra s嘘 l逢嬰nРăvрătыnhă

tr衣ng c栄aăcácăbрiăthi/t運 giấyăthiătronРătúiăbрiăthi,ăn院uăcóăvấnăđ隠 phátăsinhăcầnăbáoăcáoă
nРayăTr逢荏nРămônăchấm thi (hoặc T鰻 tr逢荏ng T鰻 chấm thi) đ吋 cóăbi羽năphápăph嘘i h嬰p 

với Th逢 kỦăHộiăđ欝ng thi xử lỦăkịp th運i. 

d) Mỗiăbрiăthiătự luậnăđ逢嬰c 02 CBChT chấmăđộc lập, với một s嘘 đi吋m cầnăl逢uă
Ủănh逢ăsau: 

- CBChT lần th泳 nhất chấmăbрiăthiăvрăchỉ Рhiăđi吋m chấmătrênăPhi院u chấmăcáă
nhсnă(РửiăkèmăH逢ớng dẫn chấm thi c栄aămônăthiătự luận). 

- CBChT lần th泳 hai chấmătrênăbрiăthi,ăРhiăđi吋m từnРăỦăt逢ơnРă泳ng vрăt鰻ng từnРăcсuă
bênăl隠 c栄a t運 giấyăthi;ăđ欝ng th運i,ăРhiăđi吋m t鰻ng từnРăcсuăvрoăPhi院u chấmădрnhăchoăCBChTă
lần th泳 hai (mẫu 01 - Ph映 l映c X). 

- Chỉ Рhiăđi吋m từnРăcсuă(Cсuă1…,ăCсuă2…,ăCсu…)ăvрăt鰻ng đi吋mătoрnăbрiăvрoă
vị tríăquyăđịnhă(“CộnР…”)ătrênăt運 giấy thi th泳 nhất c栄aăbрiăthi sau khiăbрiăthiăđưăđ逢嬰c 

th嘘ng nhấtăđi吋mătheoăquyăđịnh t衣i kho違nă4ăĐi隠u 27 c栄a Quy ch院 thi. 

- Đi吋măcácăbрiăthiăđ逢嬰c hai CBChT th嘘ng nhấtătheoăquyăđịnh t衣iăđi吋m a kho違n 4 

Đi隠u 27 ph違iăđ逢嬰căРhiăvрoăPhi院u th嘘ng nhấtăđi吋m (mẫu 02 – Ph映 l映c X). 

 Khi chấmăxonРătúiăbрiăthiăđ逢嬰c giao, CBChT ki吋măđ院m l衣iăcácăbрiăthi/t運 giấy 

thiătronРătúi;ăki吋mătraăthônРătinătrênătúiăbрiăthiă(Mônăthi/Bрiăthi,ăTúiăs嘘/Mưătúi,ăs嘘 

bрiă thi,ăs嘘 t運 giấy thi) r欝iăbрnăРiaoăchoăTr逢荏nРămônăchấm thi hoặc T鰻 tr逢荏ng T鰻 

chấmăthiăđ逢嬰c 栄y quy隠n. 



26 

 

Vрoăcu嘘i mỗi bu鰻i chấm thi: Tr逢荏nРămônăchấm thi hoặc T鰻 tr逢荏ng T鰻 chấm 

thiăđ逢嬰c 栄y quy隠n bрnăРiaoătúiăbрiăthiăchoăTh逢ăkỦăHộiăđ欝nРăthi,ăkhiăbрnăРiaoăph違i 

ki吋măđ院măcácăbрiăthi/t運 giấy thi, ki吋mătraăthônРătinătrênătúiăbрiăthiăvрăniêmăphonР,ă
trênănhưnăniêmăphonРăph違iăcóăchữ kỦăc栄aăTh逢ăkỦăHộiăđ欝ng thi vрăTr逢荏nРămônăchấm 

thi (hoặc T鰻 tr逢荏ng T鰻 chấmăthiăđ逢嬰c 栄y quy隠n);ăcácătúiăbрiă thiăch逢aăchấm xong 

đ逢嬰căCBChTăniêmăphonР vрăbрnăРiaoăchoăTr逢荏nРămônăchấm thi hoặc T鰻 tr逢荏ng T鰻 

chấmăthiăđ逢嬰c 栄y quy隠n đ吋 chuy吋năchoăTh逢ăkỦăHộiăđ欝ng thi b違o qu違năchoăđ院n khi 

bắtăđầu bu鰻i chấm thi ti院p theo. 

2.4. Ch医măbƠiăthiătr逸c nghi羽m 

2.4.1.ăTr逢噂c khi ti院năhƠnhăt鰻 ch泳c ch医măthi,ăTr逢荏ng ban Ch医m thi tr逸c 

nghi羽m th詠c hi羽năcácăcôngăvi羽c sau: 

- Phсnă cônРă nhi羽m v映 choă cácă thрnhă viên,ă t鰻 ch泳c thực hi羽n chấm thi trắc 

nghi羽mătheoăquyăđịnhă(phсnăcônРăcánăbộ ghi nhậtăkỦ,ălậpăbiênăb違năcácăcônРăvi羽c thực 

hi羽nătronРăquáătrыnhăchấmăbрiăthiătrắc nghi羽m,…). 
- Ki吋mătraătoрnăbộ h羽 th嘘ng chấm thi trắc nghi羽măvрăquétăthử đ吋 b違oăđ違mătínhă

t逢ơnРăthíchăРiữaăcácăthi院t bị vрăphần m隠m. 

- Ti院p nhậnăcácătúiăbрiăthiătừ BanăTh逢ăkỦăHộiăđ欝ng thi tronРătыnhătr衣nРănРuyênă
niêmăphonРăc栄a từnРăĐi吋m thi; Thực hi羽năquyătrыnhăb違o qu違năbрiăthiăt衣iăphònРăchấm 

thi trắc nghi羽mătheoăquyăđịnh t衣i kho違nă2ăĐi隠u 24 Quy ch院 thi. 

- Ti院p nhậnămưăkhóaăPhần m隠m từ Bộ GDĐT,ădanhăsáchăthíăsinhăvрădanhăsáchă
cácăĐi吋măthiătronРăcácăt羽p tin Excel từ Hộiăđ欝nРăthi,ăl逢uătất c違 vрoăđĩaăCD/DVDă(Рọi 

chunРălрăđĩaăCD)ăđ吋 manРăvрoăkhu vực chấm thi trắc nghi羽m. 

- T鰻 ch泳căchoăcácăthрnhăviênăBanăChấm thi trắc nghi羽mănРhiênăc泳uătрiă li羽u 

H逢ớng dẫnăcрiăđặtăvрăchuẩn bị chi ti院tăđ逢嬰cătíchăh嬰p trong Phần m隠m Chấm thi trắc 

nghi羽m t衣i m映c Tr嬰 Рiúp/H逢ớng dẫn sử d映ng. 

2.4.2. M瓜t s嘘 l逢uăỦătrongăquáătrìnhăch医m thi tr逸c nghi羽m: 

- T衣oătрiăkho違năvрăphсnăquy隠nănР逢運i sử d映ng trênăPhần m隠m phùăh嬰p vớiăphсnă
cônРănhi羽m v映 theoăcácăquyătrыnhăchấm thi (tất cＶ thao tác của người sử dụng đều 

được phần mềm ghi lＴi, mã hóa và có thể trích xuất dữ liệu khi cần). Cáănhсnăđ逢嬰c 

cấpătрiăkho違n chịuătráchănhi羽m b違o mậtătрiăkho違n, b違o mật dữ li羽uăvрăqu違nălỦ,ăsử d映ng 

tрiăkho違nătheoăđúnРăm映căđích,ăch泳cănĕnРăquyăđịnh. 

- B違oăđ違m cácădữ li羽uă(d逢ới d衣nРăcácăth逢ăm映căvрăt羽pătin)ăđ逢嬰cămanРăvрoă(mưă
khóaăphần m隠m nhận từ Bộ GDĐT,ăcácăt羽p cấuăhыnhăchunРăchoăphần m隠m,ămưăcấp 

phépăsử d映nРămáyătr衣m,ădanhăsáchăthíăsinhătừ Hộiăđ欝ng thi, danhăsáchăcácăĐi吋m thi, 

mưăxácănhậnălùiăti院nătrыnhătừ Ban Chỉ đ衣o cấp qu嘘căРia,ăđápăán,ăcácăt羽pătinăkhácătừ Ban 

Chỉ đ衣o cấp qu嘘căРia)ăvрămanРăraă(mưănhận di羽nămáyătr衣m,ămưălùiăti院nătrыnh)ăkhuăvực 

chấm thi trắc nghi羽măđ隠uăđ逢嬰căl逢uătrữ bằnРăđĩaăCD.ăMỗi dữ li羽u manРăvрoăhoặc mang 

raăđ逢嬰căl逢uăvрoă02 đĩaăCDăРi嘘nРănhau,ăđ逢嬰căniêmăphonРăd逢ới sự Рiámăsátăc栄a T鰻 

Giámăsát,ăcônРăanăvрălậpăbiênăb違n;ă01ăđĩaăbрnăРiaoăcho Ch栄 tịch Hộiăđ欝nРăthiăl逢uătrữ 

vрă01ăđĩaăđ吋 gửi Ban Chỉ đ衣o cấp qu嘘c gia. 

- Vi羽c xử lỦăcácăPhi院u TLTN chỉ đ逢嬰c thực hi羽n 荏 khu vực chấm thi trắc nghi羽m 

(do Ch栄 tịch Hộiăđ欝nРăthiăquyăđịnh). 
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- V医năđ隠 lùiă ti院nătrìnhătrongăquáătrìnhăch医m thi: Quyătrыnhăchấm thi trắc 

nghi羽m g欝m 04 b逢ớc,ăkhiăđưăchuy吋năsanРăb逢ớc ti院pătheoăthыăkhônРăth吋 thực hi羽n những 

cônРăvi羽c c栄aăb逢ớcătr逢ớcăđó.ăTronРătr逢運ng h嬰p bất kh違 khánР,ăcần ph違i thực hi羽nălùiă
ti院nătrыnh,ăBanăChấm thi trắc nghi羽m lậpăbiênăb違n bấtăth逢運nРămôăt違 sự c嘘 vрădùnР 

ch泳cănĕnРălùiăti院nătrыnhă荏 trênăPhần m隠m, lựa chọnăb逢ớc cầnălùi.ăPhần m隠m sẽ xuất 

dữ li羽uălùiăti院nătrыnhăraăt羽pătină(đưăđ逢嬰cămưăhóa).ăBanăChấm thi trắc nghi羽m gửiăbiênă
b違n bấtăth逢運nРăvрăt羽pătinăđ逢嬰c Phần m隠m t衣oăraă(mưălùiăti院nătrыnh)ăv隠 Bộ GDĐTăquaă
email: qlthi@moet.gov.vn (vi羽c gửi email v隠 Bộ GDĐTăđ逢嬰c thực hi羽năbênănРoрiăkhuă
vực chấm thi). Bộ GDĐTăsẽ xemăxétăvрăРửi t羽pătinăchoăphépălùiăti院nătrыnhă(mưăxácă
nhậnălùiăti院nătrыnh)ăquaăemailăchoăcácăđơnăvị. 

- Cácăm嘘c th運i gian g穎iăđƿaăCDăch泳a d英 li羽u ch医m thi v隠 B瓜 GDĐT: 
+ăĐĩaăCDăch泳a dữ li羽u 違nhăquétăbрiăthiăР嘘c (CD0): Tr逢ớc nРрyă14/7/2022; 

+ăĐĩaăCDăch泳a dữ li羽u nhận d衣ng 違nhăquétăbрiă thiă Р嘘c (CD1): Tr逢ớc nРрyă
15/7/2022; 

+ăĐĩaăCDăch泳a dữ li羽u nhận d衣ng 違nhăquétăbрiăthi g嘘căđưăđ逢嬰c sửa chữa tất c違 

cácălỗi, nhấtălрălỗi trùnРăs嘘 báoădanh vрătrùnР mưăđ隠 thi (CD2): Tr逢ớcănРрyă19/7/2022; 

+ăĐĩaăCDăch泳a dữ li羽u k院t qu違 chấm thi trắc nghi羽m sau khi chấmăchínhăth泳c 

(CD3): Tr逢ớc nРрyă21/7/2022; 

+ăĐĩaăCDăch泳aătoрnăbộ dữ li羽uăđi吋m bрiăthiă(trắc nghi羽măvрătự luận)ăđ逢嬰c xuất 

ra từ Phần m隠m Hỗ tr嬰 chấm thi (ph違i giữ nРuyênă cấuă trúc): Chậm nhấtă nРрyă
22/7/2022; 

+ăĐĩaăCDăch泳a k院t qu違 chấmăphúcăkh違oăbрiăthiătrắc nghi羽m: Chậm nhấtănРрyă
17/8/2022. 

2.4.3. Côngătácăchu育n b鵜 thi院t b鵜: 
a)ăMáyăch栄 chấm thi: 01 chi院c với cấuăhыnhăt嘘i thi吋uănh逢ăsau: 

CPU: Intel®ăXeon®ă4ăcoreă2.0ăGhz 

RAM: 16GB 

HDD: 2x1TBă10KăRPMăSASă6.0ăGbpsă(đ逢嬰c cấuăhыnhăch衣y RAID 1) 

Card m衣ng: 1Gbps (2 port) 

蔚 ghi CD/DVD: Cóăth吋 ghi với t嘘căđộ t嘘i thi吋u 8xăđ吋 ghi dữ li羽uăvрoăđĩa DVD, 

CD (CD0, CD1, CD2, CD3, CD4,...) 

OS Windows Server 2016 

Lưu ý: Chỉ đ逢嬰căphépăcрiăđặtăcácăphần m隠m ph映c v映 chấm thi, phần m隠m ghi 

đĩaăCD;ăMáyăch栄 cần ph違iăcóăbộ l逢uăđi羽n UPS b違oăđ違m ho衣tăđộnРăđ逢嬰c t嘘i thi吋u 05 

phútăkhiăx違y ra sự c嘘 mấtăđi羽n. 

b)ăCĕnăc泳 theo thực t院 tri吋n khai, Hộiăđ欝ng thi b嘘 tríăđ栄 s嘘 l逢嬰nРămáyătr衣m chấm 

thi với cấuăhыnhăt嘘i thi吋uănh逢ăsau: 
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CPU: Intel®ăCoreăi5ă2.0ăGhz 

RAM: 4GB 

HDD: 256GB 

Card m衣ng: 1Gbps 

OS Windows 10 Pro 
 

Lưu ý: Chỉ đ逢嬰căphépăcрiăđặtăcácăphần m隠m ph映c v映 chấm thi. 

c)ăCĕnăc泳 theo thực t院 tri吋n khai, Hộiăđ欝ng thi b嘘 tríăđ栄 s嘘 l逢嬰nРămáyăquétă違nh 

với cấuăhыnhăt嘘i thi吋uănh逢ăsau: 
- Kh鰻 giấy:ăquétăđ逢嬰c kh鰻 A4; 

- Cóăkhayăn衣p giấy tự động (ADF); 

- T嘘căđộ quétăt嘘i thi吋u 30 tranР/phút; 
- Hỗ tr嬰 chuẩn 違nh xuất ra JPG, d衣nРăđaăcấpăxámă(Рrayăscale); 
- Độ phсnăРi違i 違nhăquétăt嘘i thi吋uălрă200dpi; 
- Hỗ tr嬰 chuẩn k院t n嘘iăTWAINătrênăcácăh羽 đi隠uăhрnhăWindowsă10.ă 
d)ăCácăthi院t bị ph映c v映 k院t n嘘i m衣ng LAN g欝m: 

- Dсyăcápăm衣ng; thi院t bị chuy吋n m衣chă(đ栄 s嘘 c鰻ng k院t n嘘iăcácăthi院t bị m衣ng 

LAN chấm thi). 

- M衣ng LAN chỉ đ逢嬰căphépăk院t n嘘iăcácăthi院t bị ph映c v映 chấmăthiă(máyăch栄, thi院t 

bị chuy吋n m衣chăvрăcácămáyătr衣m)ăvрăbi羽t lậpătronРăphònРăchấmăthiăđ違m b違oăkhônРăcóă
thi院t bị thu/phátătínăhi羽u m衣ng khônРădсyătronРăphònРăchấm thi. 

- NiêmăphonРămáyăch栄,ămáyătr衣m g欝m: v臼 máy,ăcácăc鰻ng k院t n嘘iăvрăkheăcắm 

ch逢aăcần hoặcăkhônРăcần sử d映ng. 

đ)ăBáoăcáoăcônРătácăchuẩn bị chấm thi:  

CácăHộiăđ欝nРăthiăhoрnăthрnhăvi羽c chuẩn bị, lắpăđặt thi院t bị,ăcрiăđặt phần m隠m 

chấm thi trắc nghi羽măhoрnăthрnhăchậm nhấtănРрyă09/7/2022 vрăРửiăBáoăcáoăv隠 Bộ 

GDĐTă (quaă C映că CônРă nРh羽 thônРă tin,ă b違n m隠m gửiă quaă hòmă th逢ă đi羽n tử 

cuccntt@moet.gov.vn vрăqlthi@moet.Рov.vn)ătheoămẫu (Ph映 l映c s嘘 XIV). 

2.4.4.ăCƠiăđ員t, kh荏i t衣o ph亥n m隠m: 

a) Thi院t lập k院t n嘘i,ăcрiăđặtăvрăkíchăho衣t phần m隠m 

CácămáyătínhăthamăРiaăchấmăthiăđ逢嬰căliênăk院tăthрnhămột m衣ng c映c bộ vрăđ逢嬰c 

cрiăđặt Phần m隠m Chấm thi trắc nghi羽mătheoăh逢ớng dẫnătíchăh嬰p trong Phần m隠m 

Chấm thi trắc nghi羽m t衣i m映c Tr嬰 Рiúp/ăH逢ớng dẫn sử d映ng. 

Nhập t羽pătinămưăkhóaădoăBộ GDĐTăcunРăcấp, Phần m隠m sẽ yêuăcầuăl逢uămột 

t羽p tin cấuăhыnhăk院t n嘘i. Ti院năhрnhăsaoăl逢uăt羽p tin cấuăhыnhăk院t n嘘iăvрănhập t羽pătinănрyă
vрoăphần m隠m choătoрnăbộ cácămáyădùnРăđ吋 chấm thi. 

DùnР mưăcấpăphépăsử d映nРămáyătr衣măđ逢嬰c cung cấpăđ吋 kíchăho衣tăcácămáyătr衣m. 
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b) Thi院t lậpăcácădữ li羽u v隠 KǶ thi trênăphần m隠m 

Thi院t lập/ăkhaiăbáoăvрăki吋m tra l衣i dữ li羽u KǶ thi trênăphần m隠m đ吋 ph映c v映 

chấm thi: 

- TênăkǶ thi (VD: T嘘t nghi羽p THPT 2022). 

- TênăHội đ欝ng thi (VD: S荏 GDĐT H逢nРăYên). 

- MưăHộiăđ欝ng thi (VD: 22). 

- DanhăsáchăcácăĐi吋m thi (VD: Đi吋m thi Mỹ Hрo,ăYênăMỹ). 

- Danhăsáchăcácămônăthiă(VD: Toán,ăVậtălí,ăHóaăhọc, ...). 

- Danhăsáchăcácăbрiăthiă(VD: Toán,ăKHTN,ăKHXH,ăTi院nРăAnh,ă…). 
- Cácălôăbрiăchấm vрăth逢ăm映căđặtăbрiăthiăt逢ơnРă泳ng. 

Lưu ý: Cácăt羽p tin cấuăhыnhămẫuăcácăbрiăthiăvрăcácămônăthiăđ逢嬰căđínhăkèmătronРă
Phần m隠m Chấm thi trắc nghi羽m hoặcă đ逢嬰c gửi từ email qlthi@moet.gov.vn đ院n 

Tr逢荏ng ban Chấm thi trắc nghi羽mătr逢ớc khi chấm. 

c) Nhậpădanhăsáchăthíăsinhăvрăt衣oăcácălôăchấmătheoăphònРăthi 
Nhậpădanhăsáchăthíăsinhătừ t羽pătinăđ逢嬰c xuất ra từ H羽 th嘘ng QLT do Hộiăđ欝ng 

thiăbрnăРiao,ăcácăthônРătinănрyăbaoăР欝m: 

- Tên,ănРрyăsinh,ăРiớiătính,ăSBD,ăCCCD/CMND c栄aăthíăsinh;ăphònРăthi,ăĐi吋m 

thiănơiăthíăsinhădự thi. 

- Tыnhătr衣ng dự thi từnРămônăvрăthônРătinăxử lỦăkỷ luậtăphònРăthiăcóăliênăquană
đ院năthíăsinh. 

T衣oăcácălôăchấmătheoăphònРăthi. 
d) T衣oătрiăkho違năvрăphсnăcônРănhi羽m v映 trênăphần m隠m 

T衣oătрiăkho違năvрăphсnăcônРănhi羽m v映 choăcánăbộ xử lỦătrênăphần m隠m theo 

từnРălô.ăVi羽căphсnăcônРănhi羽m v映 theo từnРălôăđ逢嬰c thực hi羽n 荏 mỗiăb逢ớcăQuétă違nh, 

Sửa lỗiătr逢ớc khi chấm.  

Đ嘘i với cácăb逢ớcăđọc 違nh, chấmăthiăvрăxuất dữ li羽uăРhiăđĩaăCD: Chỉ phсnăcônРăchoă
mộtătрiăkho違n thực hi羽năvрăchỉ thực hi羽nătrênămáyăch栄 khi xuất dữ li羽uăРhiăcácăđĩaăCD.ă 

2.4.5. Quyătrìnhăch医măbƠiăthiătr逸c nghi羽m: 

Mỗiăb逢ớcătronРăquyătrыnhăchấmăbрiăthiătrắc nghi羽măd逢ớiăđсyăđ逢嬰c thực hi羽n 

theo từnРălô,ămỗiălôălрămộtătúiăbрiăthiăc栄a mộtăphònРăthi.ă 
Quáătrыnhăchấmăđ逢嬰c thực hi羽năhoрnătoрnătrênăPhần m隠m vớiăchuătrыnhăkhépă

kín.ăSauăkhiăhoрnăthрnhăvi羽căcрiăđặt h羽 th嘘nРămáyătínhăvрăphần m隠m ph映c v映 cônРătácă
chấmăthi,ătr逢ớc khi Ban Chấm thi trắc nghi羽m thực hi羽n nhi羽m v映, Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng 

thi (hoặcănР逢運i đ逢嬰c Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng thi 栄y quy隠n) ti院năhрnhăđặtăcácămật khẩuătrênă
phần m隠m t衣i mỗiăb逢ớc Đọc 違nh, Sửa lỗiăbрiăthi,ăChấmăđi吋m; chỉ cung cấp mật khẩu 

đ吋 Ban Chấm thi trắc nghi羽m ti院năhрnhăb逢ớc ti院p theo khiăđưănhậnăđ逢嬰căđĩaăCDăch泳a 

dữ li羽u c栄aăb逢ớcătr逢ớcăđóă(VD:ăcấp mật khẩuăđ吋 Ban Chấm thi trắc nghi羽m truy cập 

ch泳cănĕnРăđọc 違nhăkhiăđưănhậnăđ逢嬰căđĩaăCDăch泳a dữ li羽uăquétă違nh). 
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Dữ li羽uăđ逢嬰c sinh ra b荏i phần m隠m đ隠uăđ逢嬰cămưăhóa.ăDữ li羽u xuất ra chỉ sử 

d映nРăđ吋 nhậpăvрoăH羽 th嘘nРăQLTăvрăbáoăcáoăBộ GDĐT.ăPhần m隠m tự động ghi l衣i 

toрnăbộ cácăthaoătácăc栄aănР逢運iădùnРăđ吋 ph映c v映 cônРătácăthanhătra,ăki吋m tra. 

2.4.5.1. Quétă違nh:  

- Ki吋mătraăniêmăphonРăvрăđ嘘iăsánhăchữ kỦătrênăbыăđựng Phi院uăTLTNăvрăchữ kỦă
mẫu c栄a CBCT;  

- Cắt mi羽nРătúiăbрiăthi,ăki吋măđ院m Phi院uăTLTNăđ嘘i chi院u với s嘘 Phi院u TLTN 

РhiătrênătúiăbрiăthiăvрăPhi院uăthuăbрiăthi; 
- DùnРămáyăquétă違nhă(Scanner)ăđ吋 quétăPhi院u TLTN theo từnРăphònРăthi; 
- Ki吋mătra,ăđ嘘i chi院uăđ吋 b違oăđ違m sự th嘘ng nhất v隠 s嘘 l逢嬰ng Phi院u TLTN trong từng 

túiăbрiăthiăvới Phi院uăthuăbрiăthiăvрăs嘘 l逢嬰ng Phi院uăTLTNăđưăđ逢嬰căquétătronРăphần m隠m; 

- QuétăxonРăPhi院u TLTN c栄aăphònРăthiănрo,ăph違i ki吋măđ院m ngay Phi院u TLTN 

r欝iăđónРăl衣iăvрoăphònРăthiăđóăvрăniêmăphonРătúiătheoăquyăđịnh; 

- SauăkhiăquétăxonРătoрnăbộ cácăbрiăthiăc栄a Hộiăđ欝ng thi, Ban Chấm thi trắc 

nghi羽m thực hi羽n xuất dữ li羽uăbáoăcáoă(CD0)ătrênămáyăch栄. GửiăđĩaăCD0ătheoăquyă
định t衣iăđi吋m d kho違nă2ăĐi隠u 29 Quy ch院 thi tr逢ớc khi ti院năhрnhăĐọc 違nh. 

Lưu ý: Phi院uăthuăbрiăthiăvрăcácăРiấy t運 khácă(n院uăcó)ăđ逢嬰cărútăraăkh臼iătúiăbрiăđ吋 

sử d映nРătronРăquáătrыnhăsửa lỗi. T衣iăb逢ớcănрyăcácăt羽p 違nh sẽ đ逢嬰cămưăhóa,ăchỉ Phần 

m隠m Chấm thi trắc nghi羽măđ逢嬰c Bộ GDĐTăcunРăcấp mớiăcóăth吋 đọcăvрăhi吋n thị dữ 

li羽u;ăĐĩaăCD0ăcóăch泳aăcácăt羽p 違nhăđưăđ逢嬰cămưăhóaăvрăb違năsaoăl逢uăcơăs荏 dữ li羽u c栄a 

phần m隠m; Ki吋m tra l衣i nộiădunРăđĩaăCD0ăxemăđưăđ栄 cácăth逢ăm映căvрăt羽pătinănh逢ătronРă
h逢ớng dẫn c栄a phần m隠m; Phần m隠m sẽ khóaăl衣i ch泳cănĕnРăquétăbрiăthiănРayăkhiăthực 

hi羽n ch泳cănĕnРăxuấtăđĩaăCD0. 
2.4.5.2. Đọc 違nhă(cònăgọiălƠăx穎 lỦă違nh hay nh壱n d衣ng 違nh): 

 - Phần m隠m sẽ tự động nhận d衣ng 違nhăcácăbрiăthiăđ吋 rútăraăcácăthônРătinăSBD,ă
mưăđ隠 thiăvрăbрiălрm.ăCácădữ li羽u nhận d衣nРăbanăđầuănрyă(ch逢aăsửa lỗi, gọiălрăk院t qu違 

nhận d衣ng Phi院u TLTN ch逢aăsửa lỗi) sẽ đ逢嬰căl逢uăvрoătronРăcơăs荏 dữ li羽u c栄a phần 

m隠m. 

 - Sau khi thực hi羽n nhận d衣ng 違nh c栄aăcácăbрiăthi,ăBanăChấm thi trắc nghi羽m 

thực hi羽n xuất dữ li羽uăbáoăcáoă(CD1)ătrênămáyăch栄 vрăРửiăđĩaăCD1ătheoăquyăđịnh t衣i 

đi吋m d kho違nă2ăĐi隠u 29 Quy ch院 thi tr逢ớc khi ti院năhрnhăb逢ớc Sửa lỗiăbрiăthi. 
 Lưu ý: ĐĩaăCD1ăcóăch泳a b違năsaoăl逢uăcơăs荏 dữ li羽u c栄a phần m隠m; Ki吋m tra l衣i 

nộiădunРăđĩaăCD1ăxemăđưăđ栄 cácăth逢ăm映căvрăt羽pătinănh逢ătronРăh逢ớng dẫn c栄a phần 

m隠m; Phần m隠m sẽ khóaăl衣i ch泳cănĕnРăđọc 違nhăbрiăthiăngay khi thực hi羽n ch泳cănĕnРă
xuấtăđĩaăCD1. 

2.4.5.3. S穎a l厩iăbƠiăthi: 
a) Sửa lỗi liên quan đến số báo danh và mã đề thi, các môn thi thành phần 

trong bài thi tổ hợp 

- Một s嘘 lỗi ph鰻 bi院n cần xử lỦ: 
+ S嘘 báoădanhă(SBD):ăkhônРătôăSBD,ătôăsaiăSBD,ătôătrùnРăSBD; 
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+ăMưăđ隠:ăKhônРătôămưăđ隠,ătôăsaiămưăđ隠,ătôătrùnРămưăđ隠; 

+ Lỗiădoăquétăbрiădẫnăđ院n Phi院u TLTN bị bi院n d衣ng khi院n phần m隠măkhônРă
nhận d衣nРăđ逢嬰căSBDăvрămưăđ隠 thi; 

+ăThônРătinăv隠 dữ li羽uămônăthiăthрnhăphầnătronРăbрiăthiăt鰻 h嬰p do Hộiăđ欝ng 

thi cung cấpăkhônРăchínhăxácăvới vi羽cătôăPhi院u TLTN c栄aăthíăsinhă(doăthíăsinhătôăvрoă
phầnăbрiălрmămыnhăkhônРăĐKDTăhoặc do Hộiăđ欝ng thi nhậpăsaiăthônРătinăĐKDTăc栄a 

thíăsinhătronРădữ li羽u chuy吋năđ院n Ban Chấm thi trắc nghi羽m). 

- Quyătrыnhăti院năhрnhăsửa lỗi: 

+ Lọcăcácăbрiăthiăcóălỗi theo từnРătúiăbрiăthiă(lô); 
+ăCánăbộ xử lỦăsử d映ng Phi院uăthuăbрiăthiăđ吋 ki吋mădòăthônРătinăvрăsửa chữa 

saiăsótă(n院uăcó)ătheoătừnРătúiăbрiăthiă(lô);ăBắt buộc ph違i ki吋mătraăthônРătinăSBD,ămưăđ隠 

thiăvрămônăthi/bрiăthiăc栄a tất c違 cácăthíăsinh; 
+ăCĕnăc泳 vрoăphi院uăthuăbрiăthiăđ吋 xử lỦăsửa l衣i nhữnРăsaiăsótătronРăbрiălрmă

c栄aăthíăsinhădoăphần m隠m c違nhăbáoăhoặc do Ban Chấm thi trắc nghi羽măphátăhi羽n (sai 

SBD, sai mưăđ隠 thi,ăsaiămônăthiăđĕnРăkỦ). 
- Một s嘘 l逢uăỦăkhiăti院năhрnhăsửa lỗi: 

 Khi sửa lỗi v隠 SBD vр mưăđ隠 thiăcánăbộ xử lỦăcần đ嘘i chi院u giữaăSBD,ămưăđ隠 

thiăthíăsinhăvi院t bằng chữ vрăSBD,ămưăđ隠 thiătrênăPhi院uăthuăbрiăthiăđ吋 tr違 v隠 SBD,ămưă
đ隠 thiăchínhăxácăchoăthíăsinhătrênăPhần m隠m; 

 Khi sửa lỗi thônРătinăv隠 mônăthiăthрnhăphần c栄aăthíăsinhăcánăbộ xử lỦăcần ki吋m 

tra giữa Phi院uăthuăbрiăthiăvрădữ li羽uăĐKDTădoăHộiăđ欝ng thi chuy吋năđ院nă(đưănhậpăvрoă
phần m隠m). Tập h嬰pădanhăsáchăcácăbрiă thiăcầnăđi隠u chỉnhă thônРă tinămônă thiă (trong 

tr逢運ng h嬰p cần thi院t, Ban Chấm thi trắc nghi羽măđ隠 nghị Hộiăđ欝nРăthiăxácăminhăvрălрmă
rõ);ăLậpăbiênăb違n bấtăth逢運nРăđ隠 xuấtăđi隠u chỉnhăthônРătinămônăthiăc栄aăcácăthíăsinh;ăDùnРă
ch泳cănĕnРălùiăti院nătrыnhă荏 trênăphần m隠m v隠 b逢ớcătr逢ớc khi xuấtăđĩaăCD0ăđ吋 đi隠u chỉnh 

thônРătinămônăthiăc栄aăcácăthíăsinhătheoădanhăsáchăđưălậpătronРăbiênăb違n bất th逢運ng.  

 Sử d映ng ch泳cănĕnРălọcătrùnРămưăđ隠 thi đ吋 phátăhi羽năvрăxử lỦăcácătr逢運ng h嬰p 

trùnРămưăđ隠 thi c栄a từnРălôăchấmătr逢ớc khi sửa lỗi phầnăbрiălрm. 

b) Sửa lỗi phần bài làm của thí sinh 

- Đ吋 b違oăđ違m quy隠n l嬰iăchoăthíăsinh,ăphần m隠m sẽ c違nh b違o tất c違 cácăcсuăkhônРă
nhận di羽năđ逢嬰căđápăánăthíăsinhălựa chọnă(doăthíăsinhătôăquáăm運,ătôănhi隠uăđápăánătronРă
cùnРămộtăcсu,ăb臼 trắnРăcсu,...).ăCánăbộ xử lỦăph違i ki吋mătraăvрăxử lỦătừng lỗi (n院uăcó). 

- Quyătrыnhăti院năhрnhăsửa lỗi phầnăbрiălрmănh逢ăsau: 

+ăCánăbộ xử lỦăthực hi羽n ki吋mătraăcácăbрiăthiănРhiăbị lỗiăđ逢嬰c hi吋n thị trênă
phần m隠m; 

+ăCánăbộ xử lỦănhậpăthônРătinăcácăcсuătr違 l運i c栄aăthíăsinhăbị lỗiăvрoăphần m隠m 

qua cửa s鰻 nhập li羽u. 

c) Xuất dữ liệu báo cáo và in biên bản sửa lỗi 

 - Sauăkhiăhoрnăthрnhăvi羽c sửa lỗiăbрiăthi,ăBanăChấm thi trắc nghi羽m thực hi羽n 
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xuất dữ li羽uăbáoăcáoă(CD2)ătrênămáyăch栄 vрăРửiăđĩaăCD2ătheoăquyăđịnh t衣iăđi吋m d 

kho違nă2ăĐi隠u 29 Quy ch院 thi tr逢ớc khi thực hi羽n Chấmăđi吋măbрiăthi. Khi xuấtăđĩaă
CD2, n院u vẫnăcònăcóăbрiăthiătrùnРămưăđ隠 thi thim, phần m隠m sẽ hi羽n c違nhăbáo; Ban 

Chấm thi trắc nghi羽m ph違i ki吋m tra kỹ vрăsửa chữa tất c違 cácălỗiăbрiăthiătr逢ớc khi xuất 

đĩaăCD2. 

 - Inăbiênăb違n sửa lỗi,ăcánăbộ xử lỦăvрăcácăbênăliênăquanăkỦăxácănhận. 

 Lưu ý: ĐĩaăCD2ăcóăch泳a b違năsaoăl逢uăcơăs荏 dữ li羽u c栄a phần m隠m; Ki吋m tra l衣i 

nộiădunРăđĩaăCD2ăxemăđưăđ栄 cácăth逢ăm映căvрăt羽pătinănh逢ătronРăh逢ớng dẫn c栄a phần 

m隠m; Phần m隠m sẽ khóaăl衣i ch泳cănĕnРăsửa lỗi ngay khi thực hi羽n ch泳cănĕnРăxuấtăđĩaă
CD2ătrênămáyăch栄.  

2.4.5.4. Ch医măđi吋măbƠiăthi: 
Sau khi thực hi羽n 03 b逢ớcătrênăvрănhậnăđ逢嬰căđĩaăCDăđápăánătừ Bộ GDĐTă(Đĩaă

CDăđápăánăcóăch泳aăcácăt羽pătinăđưăđ逢嬰cămưăhóa;ămỗi t羽pătinămưăhóaălрăđápăánăc栄a tất 

c違 cácămưăđ隠 thi c栄aăbрiăthiăđó),ăBanăChấm thi trắc nghi羽m thực hi羽năcácăvi羽c sau: 

- M荏 niêmăphonРăvрăn衣p dữ li羽u từ đĩaăCDăch泳aăđápăánănhận từ Bộ GDĐTăvрoă
phần m隠m,ăsoăsánhătênăc栄a từnРăbрiăthiătronРăt羽pătinăđápăánăđ逢嬰c nhập với từnРăbрiăthiă
đ逢嬰c lựa chọnăđ吋 b違o đ違m chắc chắnătrùnРănhau. N院uătênăbрiăthiăkhônРătrùnРăkhớp, 

chọn l衣iăđúnРăt羽pătinăđápăánăvớiăbрiăthiăđ逢嬰c lựa chọn; n院uătênăbрiăthiătrùnРăkhớp, ti院n 

hрnhăl逢uădữ li羽uăđápăánăc栄aăbрiăthiăđóăvрoăphần m隠m. 

- Cần b違oăđ違m nhậpăđápăánăchoătất c違 cácăbрiăthiăđ逢嬰căkhaiăbáoătrênăh羽 th嘘ng. 

- Thực hi羽n ch泳cănĕnРătrênăphần m隠m đ吋 chấmăđi吋m cho tất c違 cácăbрiăthi. 
 - Sau khi chấm xong, Ban Chấm thi trắc nghi羽m thực hi羽n xuất dữ li羽uăbáoăcáoă

(CD3)ătrênămáyăch栄 vрăРửiăđĩaăCD3ătheoăquyăđịnh t衣iăđi吋m d kho違nă2ăĐi隠u 29 Quy 

ch院 thi. Lưu ý: ĐĩaăCD3ăcóăch泳a b違năsaoăl逢uăcơăs荏 dữ li羽u c栄a phần m隠m; Ki吋m tra 

l衣i nộiădunРăđĩaăCD3ăxemăđưăđ栄 cácăth逢ăm映căvрăt羽pătinănh逢ătronРăh逢ớng dẫn c栄a phần 

m隠m; Phần m隠m sẽ khóaăl衣iătoрnăbộ cácăch泳cănĕnРăv隠 tr逢ớc sau khi xuấtăđĩaăCD3. 
2.4.6.ăBƠnăgiaoăsauăkhiăch医m thi: 

Sau khi k院tăthúcăquáătrыnhăchấm thi, Ban Chấm thi trắc nghi羽m thực hi羽n: 

- Saoăchépăt羽pătinădanhăsáchăthíăsinhădự thiăvрăxuất t羽pătinăsaoăl逢uăk院t n嘘i dữ 

li羽u,ămưănhận di羽năvрămưăcấpăphépăsử d映nРămáyătr衣măt逢ơnРă泳nР,ătрiăkho違năvрămật 

khẩu truy cập,…ăc栄aămáyăch栄 vрăcácămáyătr衣măraăđĩaăCD.ăNiêmăphonРăđĩaăCDănрyă
d逢ới sự Рiámăsátăc栄aăTr逢荏ng ban Chấm thi trắc nghi羽m,ăthanhătra,ăcônРăan,…ăvрăbрnă
giao cho Hộiăđ欝nРăthiăđ吋 sử d映ng trong chấmăphúcăkh違oăbрiăthiătrắc nghi羽m. 

- Cácăphi院uăthuăbрiăthiăđ逢嬰c tập h嬰p theo từnРămônăthi,ăĐi吋măthiăvрăđ逢嬰căđónРă
РóiăniêmăphonРăt衣i Ban Chấm thi trắc nghi羽m.ăTrênănhưnăniêmăphonРăcóăchữ kỦăc栄a 

Tr逢荏ng ban Chấm thi trắc nghi羽m, T鰻 tr逢荏ng T鰻 Th逢ăkỦăvрăT鰻 tr逢荏ng T鰻 Giámăsát. 
- NiêmăphonРămáyăch栄 vрămáyătr衣măd逢ới sự Рiámăsátăc栄aăTr逢荏ng ban Chấm thi 

trắc nghi羽m,ăthanhătra,ăcônРăan,…; bрnăРiaoăchoăBanăTh逢ăkỦăHộiăđ欝ng thi, theo 1 

tronРă2ăcáchăsau: 
+ăCáchă1:ăNiêmăphonРămáyăch栄 vрăcácămáyătr衣m sẽ đ逢嬰c sử d映nРăđ吋 chấmăphúcă

kh違o (giữ nРuyênăhi羽n tr衣nРăkhônРăxóaăbất c泳 dữ li羽uănрoătrênămáy);ăxóaătrắng dữ li羽u 
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trênăcácămáyătr衣măkhác. 
+ăCáchă2:ăNiêm phonРămáyăch栄;ăxóaătrắng dữ li羽uătrênăcácămáyătr衣m. 

2.5. X穎 lỦăcácăbƠiăthiăviăph衣m Quy ch院 thi 

Cácăbрiăthiăviăph衣m Quy ch院 thiăđ逢嬰c xử lỦătheoăquyăđịnh t衣iăĐi隠u 54 Quy ch院 

thi.ăRiênРăbрiăthiăt鰻 h嬰p cầnăl逢uăỦăchỉ trừ đi吋m c栄aămônăthрnhăphầnănрoămрăthíăsinh vi 

ph衣m kỷ luật,ăkhônРătrừ đi吋mămônăthрnhăphầnămрăthíăsinhăkhônРăviăph衣m kỷ luật. 

Đ吋 vi羽c trừ đi吋m b違oăđ違m kháchăquanăvрăđúnРătỷ l羽 quyăđịnh,ăyêuăcầu Hộiăđ欝ng 

thi ph違iăxácăđịnhăvрăcập nhậtăchínhăxácăhыnhăth泳c xử lỦăviăph衣măvрoăH羽 th嘘ng QLT 

tr逢ớc khi xuất dữ li羽uăđ吋 hỗ tr嬰 cônРătácăchấm thi (tự luận, trắc nghi羽m). Phần m隠m 

Hỗ tr嬰 chấm thi sẽ tự động trừ đi吋măthiăđ嘘i vớiăthíăsinhăviăph衣m kỷ luậtătheoăquyăđịnh. 

Ch栄 tịch Hộiăđ欝nРăthiăđ嘘i chi院u vớiăbiênăb違n xử lỦăkỷ luật,ăkỦăxácănhận danh 

sáchăthíăsinhăbị trừ đi吋m do vi ph衣m kỷ luật (k吋 c違 tr逢運ng h嬰păthíăsinhăbị đыnhăchỉ thi).  

3. Ch医m ki吋mătraăbƠiăthiăt詠 lu壱n 

M映căđíchăc栄a chấm ki吋mătraălрăРiúpăTr逢荏ng ban Chấm thi tự luậnăphátăhi羽n, xử 

lỦăkịp th運iăcácăvấnăđ隠 phátăsinhătronРăquáătrыnhăchấm thi. T鰻 tr逢荏ng T鰻 Chấm ki吋m tra 

xсyădựnРăph逢ơnРăánăChấm ki吋m tra b違oăđ違măcácăyêuăcầu t衣iăĐi隠u 30 Quy ch院 thi (逢uă
tiênăchấm ki吋m tra nhữnРăbрiăthiăđưăđ逢嬰c chấm lần th泳 hai)ăvрăbáoăcáoăTr逢荏ng ban 

Chấm thi tự luận trыnhăCh栄 tịch Hộiăđ欝ng thi phêăduy羽t đ吋 thực hi羽n. 

NhữnРăđi吋m cầnăl逢uăỦătronРăquá trыnhăchấm ki吋mătraăbрiăthiătự luận: 

a) Ph違i b嘘 tríăđ栄 CBChTăđ吋 thực hi羽n chấm ki吋m tra vрăt鰻 ch泳căchoăcácăthрnhă
viênăc栄a T鰻 Chấm ki吋mătraănРhiênăc泳u, th違o luậnăđápăán,ăbi吋uăđi吋măcùnРăvớiăcácăT鰻 

Chấm thi. 

b)ăLưnhăđ衣o Ban Chấm thi lựa chọn ngẫuănhiênămột s嘘 bрiăđưăchấmă(cóăth吋 chọn 

c違 túi)ăhoặc chọn nhữnРăbрiăcóănРhiăvấnă(đ逢嬰că02ăCBChTăchoăđi吋măchênhăl羽ch nhau 

nhi隠uătr逢ớc khi th嘘ng nhấtăđi吋m) hoặc chọnăcácăbрiăthiăcóăđi吋m cao trong Hộiăđ欝ng 

thiă(trênăcơăs荏 th嘘ng nhất với Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng thi) chuy吋năBanăTh逢ăkỦăHộiăđ欝ng thi 

tập h嬰păđ吋 giao cho T鰻 Chấm ki吋m tra thực hi羽n chấm ki吋mătraăcácăbрiăthiănрy. 
c)ăBanăTh逢ăkỦăHộiăđ欝nРăthiăbрnăРiaoăcácătúiăbрiăthi,ăbрiăthi,ăPhi院u chấm theo 

yêuăcầu T鰻 Chấm ki吋m tra. Cu嘘i mỗi bu鰻i chấm, T鰻 Chấm ki吋mătraăbрnăРiaoăcácătúiă
bрiăthi,ăbрiăthi,ăPhi院u chấm choăBanăTh逢ăkỦăHộiăđ欝nРăthiăđ吋 b違o qu違năl逢uăРiữ; vi羽c 

bрnăРiaoăđ逢嬰c thực hi羽nănh逢ăquyătrыnhăbрnăРiaoăcu嘘i mỗi bu鰻i chấm c栄a T鰻 Chấm thi. 

Lưu ý: NР逢運i chấm ki吋m tra chỉ Рhiăđi吋măvрoăPhi院u chấmăcáănhсn, khônРăРhiăđi吋m 

vрoăbрiăthiăc栄aăthíăsinh. 

d) Cu嘘i mỗi bu鰻i chấm thi hoặc khi cần thi院t, T鰻 tr逢荏ng T鰻 Chấm ki吋mătraăbáoă
cáoăk院t qu違 chấm ki吋m tra, ki院n nghị đ隠 xuất với Tr逢荏ng ban Chấm thi tự luận v隠 

những vấnăđ隠 cầnăđi隠u chỉnh tronРăcônРătácăchấm thi (n院uăcó). 
đ)ăCácăthрnhăviênăc栄a T鰻 Chấm ki吋m tra chỉ lрmăvi羽c trực ti院p vớiăcácăT鰻 chấm 

thiăcóăliênăquanătheoăchỉ đ衣o c栄a Tr逢荏ng ban Chấm thi tự luận. 

4.ăPhúcăkh違o 

SauăkhiăcônРăb嘘 k院t qu違 thi,ăcácăđơnăvị t鰻 ch泳căphúcăkh違oăbрiăthi theoăquyăđịnh 
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t衣iăCh逢ơnРăVII Quy ch院 thi;ăl逢uăỦănhữnРăđi吋măd逢ớiăđсy: 
a)ăCácăthрnhăphầnăkhônРătrực ti院păthamăРiaăcônРătácăchuyênămônăt衣i Ban Chấm 

thiănh逢ăcônРăan,ăb違o v羽, y t院, ph映c v映 cóăth吋 thamăРiaăBanăPhúcăkh違o.  

b) Tr逢荏nРăbanăPhúcăkh違o chịuătráchănhi羽m t鰻 ch泳c thu thi院t bị thu, phátăthônРă
tin c栄a nhữnРănР逢運iăđanРăthực hi羽n nhi羽m v映 t衣iăBanăPhúcăkh違oănРayătr逢ớc mỗi bu鰻i 

chấmăphúcăkh違oăvрăchịuătráchănhi羽măl逢uăРiữ, b違o qu違năcácăthi院t bị nрyătronРăsu嘘t th運i 

gian tri吋n khai bu鰻i chấmăphúcăkh違o với sự ph嘘i h嬰p b違oăđ違măanăninh,ăanătoрn c栄a 

cônРăan. 
c)ăPhúcăkh違oăbрiăthiătrắc nghi羽m 

- Chấmăphúcăkh違oăbрiăthiătrắc nghi羽măđ逢嬰c thực hi羽n theo kho違nă5ăĐi隠u 33 Quy 

ch院 thi. 

- BanăPhúcăkh違oăbрiăthiătrắc nghi羽m nhậnăthônРătinătрiăkho違năphúcăkh違oătrênă
phần m隠m từ Bộ GDĐTăРửi bằng email qlthi@moet.gov.vn (vi羽c nhận email v隠 Bộ 

GDĐTăđ逢嬰c thực hi羽năbênănРoрiăkhuăvực chấmăphúcăkh違o). 

- BanăPhúcăkh違oăbрiăthiătrắc nghi羽m nhận CD ch泳a dữ li羽uăphúcăkh違o (t羽p tin 

Excel ch泳aădanhăsáchăthíăsinhăđ隠 nghị phúcăkh違oătheoămônăthi),ăCDăch泳aăthônРătinăkhi 
chấm (c栄a Ban Chấm thi trắc nghi羽măđưăbрnăРiaoăchoăHộiăđ欝nРăthi),ăcácămáyăquét,ă
máyăch栄 vрăcácămáyătr衣m,ă…ătừ Hộiăđ欝ng thi. 

- BanăPhúcăkh違oăbрiăthiătrắc nghi羽m nhập dữ li羽uăphúcăkh違oăvрoăPhần m隠m, 

thực hi羽n ki吋mătraăbрiăthiăc栄aăthíăsinhăcóăđ隠 nghị phúc kh違oăđ吋 đ嘘i chi院u từnРăcсuătr違 

l運iătrênăPhi院u TLTN c栄aăthíăsinhăvới 違nhăquétăvрăk院t qu違 nhận d衣ng sau sửa lỗiătrênă
Phần m隠m Chấm thi trắc nghi羽măđưăl逢uătronРăquáătrыnhăchấm thi. N院uăphátăhi羽năcóăsaiă
sótăthыăthực hi羽năđi隠u chỉnhătrênăphần m隠m chấm thi trắc nghi羽măđ吋 chấmăđi吋măvрă
xuấtăbáoăcáoăphúcăkh違o. 

- Sau khi chấmăxonР,ăBanăPhúcăkh違oăbрiăthiătrắc nghi羽m thực hi羽n xuất dữ li羽u 

báoăcáoă(CD4). Lưu ý: ĐĩaăCD4ăcóăch泳a b違năsaoăl逢uăcơăs荏 dữ li羽u c栄a phần m隠m. 

Ki吋m tra l衣i nộiădunРăđĩaăCD4ăxemăđưăđ栄 cácăth逢ăm映căvрăt羽pătinănh逢ătronРăh逢ớng dẫn 

c栄a phần m隠m. 

- Th運i h衣n gửiăđĩaădữ li羽u k院t qu違 phúcăkh違oăbрiăthiătrắc nghi羽măCD4ăvрăhoрnă
thрnhăcônРătácăphúcăkh違oăbрiăthiătrắc nghi羽m thực hi羽n theo LịchăCônРătácăKǶ thi t嘘t 

nghi羽p THPTănĕmă2022 t衣i Ph映 l映c I. 

d)ăPhúcăkh違oăbрi thi tự luận  

- BanăLрmăpháchăcử t嘘i thi吋u 03 nР逢運i đ吋 thực hi羽n lрmăpháchămớiăchoăcácăbрiă
thi c栄aăthíăsinhăcóăđơnăphúcăkh違o. NР逢運i lрmăpháchăph違iăđ逢嬰căcáchălyătri羽tăđ吋 từ khi 

thực hi羽n nhi羽m v映 lрmăpháchăđ院năkhiăhoрnăthрnhăvi羽c chấmăphúcăkh違o. 

- Vi羽călрmăpháchămớiăchoăcácăbрiăthiăđ逢嬰c BanăLрmăpháchăthực hi羽n theo quy 

trыnhălрm pháchă1ăvònРăbằng Phần m隠m Hỗ tr嬰 chấm thi do Bộ GDĐTăcunРăcấp hoặc 

lрmăpháchăth栄 cônР;ădánăkínăs嘘 pháchăcũăvрăđánhăs嘘 pháchămớiătr逢ớcăkhiăbрnăРiaoăcácă
túiăbрiăthiăđưăđ逢嬰c lрm pháchămớiăchoăBanăTh逢ăkỦăHộiăđ欝ng thi. 

- BanăPhúcăkh違oăbрiăthiătự luận t鰻 ch泳c chấm l衣iăbрiăthiătheoăh逢ớng dẫn chấm, 

b違oăđ違m đúnРănРuyênătắc 02 CBChT chấmăđộc lậpătrênămộtăbрiăthi. 



35 

 

đ) Thực hi羽n vi羽c cập nhậtăđi吋m c栄aăthíăsinhăsauăphúcăkh違oăvрoăH羽 th嘘ng QLT 

vрăbáoăcáoăk院t qu違 sauăphúcăkh違oătheoăquyăđịnh t衣iăĐi隠u 33 Quy ch院 thi. 

 e) Lập h欝 sơăphúcăkh違o, bao g欝m: Quy院tăđịnhăthрnhălậpăBanăPhúcăkh違o,ăcácă
biênăb違n c栄aăBanăPhúcăkh違o,ăcácăbiênăb違năđ嘘i tho衣i giữaăcácăcặp chấm thi (n院uăcó),ă
danhăsáchăthíăsinhăđ逢嬰c thayăđ鰻iăđi吋măbрiăthi. 

5. Nh壱p k院t qu違 ch医m thi 

Vi羽c nhậpăđi吋m thi ph違i thực hi羽n bằng Phần m隠m Hỗ tr嬰 chấm thi trong H羽 

th嘘ng QLT thi do Bộ GDĐTăcunРăcấp.  

5.1. Nh壱păđi吋măđ嘘i v噂iăbƠiăthiăt詠 lu壱n: 

T鰻 nhậpăđi吋măđ逢嬰căthрnhălậpăvрăthực hi羽nătheoăquyăđịnh t衣i kho違nă5ăĐi隠u 27 

Quy ch院 thi.ăTronРăquáătrыnhăthực hi羽n nhậpăđi吋m cầnăl逢uăỦămột s嘘 nội dung sau: 

a) Quyătrыnhănhậpăđi吋m: NР逢運iăđ逢嬰c giao nhi羽m v映 t鰻 ch泳c nhậpăđi吋mălрăthрnhă
viênăc栄aăBanăTh逢ăkỦăHộiăđ欝nРăthiă(sauăđсyăРọiălр nР逢運i Qu違n trị nhậpăđi吋m)ăđ逢嬰c 

cung cấp 01 tрiăkho違n phần m隠măđ吋 thực hi羽n vi羽c nhậpăđi吋măvрoăPhần m隠m Hỗ tr嬰 

chấm thi trong H羽 th嘘ng QLT c栄a Bộ GDĐT.ăNРayăsauăkhiătрiăkho違năđ逢嬰c cấp,ănР逢運i 

s荏 hữuătрiăkho違n ph違iăđ鰻i mật khẩuăvрăb違o v羽 mật khẩu c栄aămыnh;ăsử d映nРătрiăkho違n 

đ逢嬰c cấp vớiăcácăch泳cănĕnРăc栄a phần m隠măđ吋 t鰻 ch泳c nhậpăđi吋mătheoăcácăb逢ớcăcơă
b違nănh逢ăsau: 

B逢ớcă1.ăInăBiênăb違n chấm thi (Bi吋u s嘘 04 trênăPhần m隠m Hỗ tr嬰 chấm thi), giao 

cho Tr逢荏ng ban Chấm thi tự luậnăđ吋 giao cho Tr逢荏nРămônăchấm thi hoặc T鰻 tr逢荏ng 

T鰻 chấmăthiăđ逢嬰c 栄y quy隠n; 

B逢ớc 2. Nhận Bi吋u s嘘 04ă(đưăРhiăđi吋măvрăcóăkỦăxácănhận c栄a cácăCBChT vрă
Tr逢荏nРămônăchấm thi/T鰻 tr逢荏ng T鰻 chấmăthiăđ逢嬰c 栄y quy隠n); 

B逢ớc 3. T鰻 ch泳c nhậpăđi吋m 02 vònРăđộc lậpă(cáchăth泳c thực hi羽nătheoăh逢ớng 

dẫn sử d映ng phần m隠m); 

B逢ớcă4.ăInăbiênăb違năđ嘘iăsánh k院t qu違 02 vònРănhập (từ Phần m隠m Hỗ tr嬰 chấm 

thi), n院uăcóăsaiăl羽ch giữa 02 vònРănhập, ph違i ki吋mătraăvрănhập l衣iăđi吋m c栄aătr逢運ng h嬰p 

cóăsaiăl羽ch; 

B逢ớc 5. In Bi吋uăđi吋măđưănhậpăvрoămáyătínhătheoătừnРătúiăchấm (chỉ cóăthônРă
tin s嘘 phách,ăđi吋m), t鰻 ch泳c ki吋m tra,ăđ嘘i chi院u l衣i với Bi吋u s嘘 04, nР逢運i Qu違n trị nhập 

đi吋m ph違i chịuătráchănhi羽măvрăxácănhận rằng vi羽c nhậpăđi吋măkhônРăcóăsaiăsót; 
B逢ớcă6.ăKhóaăch泳cănĕnРănhậpăđi吋măbрiăthiătự luận. 

b) Khớp phách:  

- Chỉ đ逢嬰c thực hi羽n sauăkhiăđưăhoрnăthрnhăvi羽c chấm thi vрănhậpăđi吋măvрoă
phần m隠m. 

- Khớpăpháchătrênăphần m隠m:ăРhép toрnăbộ dữ li羽u nhậpăđi吋măbрiăthiătự luận 

với dữ li羽uăthônРătinăc栄aăthíăsinhăkèmăs嘘 pháchă(doăBanăLрmăpháchăcunРăcấp sau khi 

hoрnăthрnhăcônРătácănhậpăđi吋m). 

- Khớpăpháchăbằng tay: Sau khi thực hi羽n thрnhăcônРăvi羽c khớpăpháchătrênăphần 

m隠m, in bi吋u ki吋mădòătừ phần m隠măđ吋 BanăTh逢ăkỦăHộiăđ欝ng thi khớpăpháchăbằng tay 
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ngẫuănhiênăítănhất 20% s嘘 bрiăthiătự luận; n院uăcóăsaiăsótăph違i lậpăbiênăb違n,ăbáoăcáoă
Ch栄 tịch Hộiăđ欝nРăthiăđ吋 xácăđịnhărõănРuyênănhсnăvрăcóăbi羽năphápăkhắc ph映c. 

Cácătúiăbрiăthiăđ逢嬰c m荏 vрăsử d映nРătronРăquáătrыnhăkhớp pháchăph違iăđ逢嬰căniêmă
phong l衣i;ăbрiăthiăđưăkhớp pháchăđ逢嬰căđónРătronРăcácătúiăbрiăthiăriênРăvрăniêmăphonР;ă
trênănhưnăniêmăphonР c栄aăcácătúiăbрiăthiăph違i cóăchữ kỦăc栄a nhữnРănР逢運i trực ti院p 

thực hi羽năvрăthanhătra. 
5.2. Nh壱păđi吋măbƠiăthiătr逸c nghi羽m: 

B逢ớc 1. NhậnăđĩaăCDăk院t qu違 chấmăthiă(đ逢嬰c xuất từ Phần m隠m Chấm thi trắc 

nghi羽m). 

B逢ớc 2. Sử d映ng ch泳cănĕnРăc栄a Phần m隠m Hỗ tr嬰 chấm thi trong H羽 th嘘ng 

QLT c栄a Bộ GDĐT đ吋 nhậpă(import)ăđi吋m từ CD k院t qu違 chấmăthiăvрoămáyătính. 
5.3. C壱p nh壱tăđi吋măthiăvƠoăH羽 th嘘ng qu違nălỦăthiăt嘘t nghi羽p THPT:  

B逢ớc 1. Ghi Đĩa T鰻ng h嬰păđi吋m:ăSauăkhiăđưănhậpăxonРătoрnăbộ đi吋m c栄a tất c違 

cácăbрiăthiăc栄a Hộiăđ欝nРăthiăvрoămáyătínhăquaăPhần m隠m Hỗ tr嬰 chấm thi, Qu違n trị 
nhậpăđi吋m xuất t羽p t鰻ng h嬰păđi吋m thi bằng ch泳cănĕnРăc栄a Phần m隠m Hỗ tr嬰 chấm thi, 

ghi T羽p T鰻ng h嬰păđi吋măthiăvрoăđĩaă02ăCD gi嘘nРănhau;ă01ăđĩaăРửi v隠 C映c Qu違nălỦăchất 

l逢嬰nР,ă01ăđĩaăРiữ l衣i Hộiăđ欝ng thi. 

B逢ớc 2. T違iăđi吋mălênăh羽 th嘘ng H羽 th嘘ng qu違nălỦăthiăt嘘t nghi羽p THPT: C映c Qu違n 

lỦăchấtăl逢嬰ng t違iăđi吋m từ ĐĩaăT鰻ng h嬰păđi吋m (do Hộiăđ欝ng thi gửiăđ院n) lênăH羽 th嘘ng 

qu違nălỦăthiăt嘘t nghi羽p THPT. 

B逢ớcă3.ăĐ嘘iăsánhăk院t qu違: Hộiăđ欝ng thi sử d映ng ch泳cănĕnРăc栄a H羽 th嘘ng qu違n 

lỦăthiăt嘘t nghi羽p THPTăvрăĐĩaăT鰻ng h嬰păđi吋m hoặc T羽p T鰻ng h嬰păđi吋măl逢uăt衣i Hội 

đ欝nРăđ吋 đ嘘iăsánhăvớiăđi吋măđưăt違iălênăh羽 th嘘ng.ăCácăHộiăđ欝ng thi ki吋măsoátăchặt chẽ 

tыnhătr衣ng vắng thi c栄aăthíăsinh,ăb違oăđ違m thíăsinhăvắnРăthiăbрiăthi/mônăthiănрoăsẽ khônРă
hi吋n thị đi吋m c栄aăbрiăthi/mônăthiăđóătrênăh羽 th嘘ng. 

6. B違o qu違năvƠăl逢uătr英 bƠiăthiăsauăch医m thi,ăphúcăkh違o 

a) Khi k院tăthúcăquáătrыnhăchấm thi, tất c違 cácătúiăbрiăthiăph違iăđ逢嬰căniêmăphonР;ă
Ch栄 tịch Hộiăđ欝ng thi quy院tăđịnhăph逢ơnРăánăb違o qu違năcácătúiăbрiăthiăđ逢嬰căniêmăphonРă
choăđ院n khi t鰻 ch泳c chấmăphúcăkh違o, b違oăđ違măanătoрnăvрăb違o mật. 

b) KhiăhoрnăthрnhăcônРătácăchấmăphúcăkh違o, ph違i niêmăphonР 鰻 đĩaăc栄a máyăch栄 

ch泳a dữ li羽u chấm thi trắc nghi羽măd逢ới sự Рiámăsátăc栄aăTr逢荏ng ban Phúcăkh違oăbрiăthiă
trắc nghi羽m,ăthanhătra,ăcônРăan; niêmăphonРăriênРăcácăbрiăthiătrắc nghi羽m,ăcácăbрiăthiătự 

luậnăđưăphúcăkh違oăkèmătheoăphách.ă 
Máyăch栄 ch泳a dữ li羽u chấm thi trắc nghi羽măvрăcácătúiăbрiăthiăđưăphúcăkh違o đ逢嬰c 

bрnăРiaoăchoăS荏 GDĐT l逢uătrữ theoăquyăđịnh./. 
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

Ph映 l映c VI 

XÉT CÔNGăNH一N T渦T NGHI烏P THPT 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 

 

Vi羽căxétăcônРănhận t嘘t nghi羽păTHPTăđ逢嬰c thực hi羽nătheoăquyăđịnh t衣iăCh逢ơnРă
VIII Quy ch院 thi; l逢uăỦ một s嘘 đi吋m sau: 

1. Khi xétăcônРănhận t嘘t nghi羽p: 

- Thíăsinhălрăhọc viên GDTXăkhônРăthuộc di羽n x院p lo衣i h衣nh ki吋măvрăhọc theo 

hыnhăth泳c tự họcăcóăh逢ớng dẫn n院uăđ逢嬰căxétăđặcăcáchătheoăquyăđịnh t衣iăĐi隠u 37 Quy 

ch院 thi thыăkhônРăph違iăcóăđi隠u ki羽n v隠 x院p lo衣i h衣nh ki吋m. 

- Vi羽c b違oăl逢uăđi吋măthiăquyăđịnh t衣iăĐi隠u 38 Quy ch院 thi; ápăd映ng vớiăthíăsinhă
đưădự thi KǶ thi t嘘t nghi羽păTHPTănĕmă2021 đ吋 xétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT nĕmă
2022. 

- Đ嘘i vớiăcácăthíăsinhăđ栄 đi隠u ki羽n dự thiănh逢nРăkhônРăcóăđi吋mătrunРăbыnh c違 

nĕm lớp 12 theoăquyăđịnh thыăchỉ dùnРăđi吋m thi c栄aăcácăbрiăthiătheoăquyăđịnhăđ吋 tínhă
đi吋măxétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT. 

- N院uăthíăsinhăvừaăcóăGiấy ch泳ng nhận ngh隠 hoặc vừaăcóăBằng t嘘t nghi羽p trung 

cấpă thыă thíă sinhăchỉ đ逢嬰cădùnРămột trong hai lo衣i giấy t運 trênăđ吋 đ逢嬰c cộnРăđi吋m 

khuy院năkhích;ăn院uăthíăsinhăcóănhi隠u Giấy ch泳ng nhận ngh隠 hoặc Bằng t嘘t nghi羽p trung 

cấpătheoăquyăđịnh t衣i kho違nă2ăĐi隠u 40 Quy ch院 thi thыăchỉ đ逢嬰c cộnРăđi吋m khuy院n 

khíchăđ嘘i với 01 Giấy/BằnРăcóăk院t qu違 cao nhất. 

- Ch泳ng chỉ Ngo衣i ngữ, Tin họcăquyăđịnh t衣i kho違n 3 Đi隠u 40 Quy ch院 thi lрă
ch泳ng chỉ đ逢嬰c cấpătheoăquyăđịnh c栄a Bộ GDĐT.ăĐi吋m khuy院năkhíchăđ嘘i vớiăcácă
ch泳ng chỉ nрyăđ逢嬰c b違oăl逢uătronРătoрnăcấp họcăvрăđ逢嬰c cộnРăvрoăđi吋măbрiăthiăđ吋 tínhă
đi吋măxétăt嘘t nghi羽p. 

2. Giámăđ嘘c S荏 GDĐT chịuătráchănhi羽mătr逢ớc Bộ GDĐTăv隠 vi羽c duy羽t k院t qu違 

xét cônРănhận t嘘t nghi羽păTHPTăchoăthíăsinhăt衣iăđịaăph逢ơnР theoăđúnРăQuyăch院 thi.  

3. Tr逢ớcăkhiăcônРăb嘘 chínhăth泳căDanhăsáchăt嘘t nghi羽păTHPT,ăcácăđơnăvị ph違i 

gửi dữ li羽uăbáoăcáoăv隠 Bộ GDĐT./. 
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

Ph映 l映c VII  

MẩăS渦 H浦IăĐ唄NG THI 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 

 

Mưă
s荏 

TênăS荏 GDĐT 
MưăH瓜i 

đ欝ng thi  
TênăH瓜iăđ欝ng thi  

01 S荏 GDĐTăHрăNội 01 S荏 GDĐTăHрăNội 

02 S荏 GDĐTăTP.ăH欝 ChíăMinh 02 S荏 GDĐTăTP.ăH欝 ChíăMinh 

03 S荏 GDĐTăH違iăPhònР 03 S荏 GDĐTăH違iăPhònР 

04 S荏 GDĐTăĐрăNẵng 04 S荏 GDĐTăĐрăNẵng 

05 S荏 GDĐTăHрăGianР 05 S荏 GDĐTăHрăGianР 

06 S荏 GDĐTăCaoăBằng 06 S荏 GDĐTăCaoăBằng 

07 S荏 GDĐTăLaiăChсu 07 S荏 GDĐTăLaiăChсu 

08 S荏 GDĐTăLрoăCai 08 S荏 GDĐTăLрoăCai 

09 S荏 GDĐTăTuyênăQuanР 09 S荏 GDĐTăTuyênăQuanР 

10 S荏 GDĐTăL衣nРăSơn 10 S荏 GDĐTăL衣nРăSơn 

11 S荏 GDĐTăBắc K衣n 11 S荏 GDĐTăBắc K衣n 

12 S荏 GDĐTăTháiăNРuyên 12 S荏 GDĐTăTháiăNРuyên 

13 S荏 GDĐTăYênăBái 13 S荏 GDĐTăYênăBái 

14 S荏 GDĐTăSơnăLa 14 S荏 GDĐTăSơnăLa 

15 S荏 GDĐTăPhúăThọ 15 S荏 GDĐTăPhúăThọ 

16 S荏 GDĐTăVĩnhăPhúc 16 S荏 GDĐTăVĩnhăPhúc 

17 S荏 GDĐTăQu違ng Ninh 17 S荏 GDĐTăQu違ng Ninh 

18 S荏 GDĐTăBắc Giang 18 S荏 GDĐTăBắc Giang 

19 S荏 GDĐTăBắc Ninh 19 S荏 GDĐTăBắc Ninh 

21 S荏 GDĐTăH違iăD逢ơnР 21 S荏 GDĐTăH違iăD逢ơnР 

22 S荏 GDĐTăH逢nРăYên 22 S荏 GDĐTăH逢nРăYên 

23 S荏 GDĐTăHoрăBыnh 23 S荏 GDĐTăHoрăBыnh 

24 S荏 GDĐTăHрăNam 24 S荏 GDĐTăHрăNam 
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Mưă
s荏 

TênăS荏 GDĐT 
MưăH瓜i 

đ欝ng thi  
TênăH瓜iăđ欝ng thi  

25 S荏 GDĐTăNamăĐịnh 25 S荏 GDĐTăNamăĐịnh 

26 S荏 GDĐTăTháiăBыnh 26 S荏 GDĐTăTháiăBыnh 

27 S荏 GDĐTăNinhăBыnh 27 S荏 GDĐTăNinhăBыnh 

28 S荏 GDĐTăThanhăHoá 28 S荏 GDĐTăThanhăHoá 

29 S荏 GDĐTăNРh羽 An 29 S荏 GDĐTăNРh羽 An 

30 S荏 GDĐTăHрăTĩnh 30 S荏 GDĐTăHрăTĩnh 

31 S荏 GDĐTăQu違nРăBыnh 31 S荏 GDĐTăQu違nРăBыnh 

32 S荏 GDĐTăQu違ng Trị 32 S荏 GDĐTăQu違ng Trị 

33 S荏 GDĐTăThừaăThiênă-Hu院 33 S荏 GDĐTăThừaăThiênă-Hu院 

34 S荏 GDĐTăQu違ng Nam 34 S荏 GDĐTăQu違ng Nam 

35 S荏 GDĐTăQu違nРăNРưi 35 S荏 GDĐTăQu違nРăNРưi 

36 S荏 GDĐTăKonăTum 36 S荏 GDĐTăKonăTum 

37 S荏 GDĐTăBыnhăĐịnh 37 S荏 GDĐTăBыnhăĐịnh 

38 S荏 GDĐTăGiaăLai 38 S荏 GDĐTăGiaăLai 

39 S荏 GDĐTăPhúăYên 39 S荏 GDĐTăPhúăYên 

40 S荏 GDĐTăĐắk Lắk 40 S荏 GDĐTăĐắk Lắk 

41 S荏 GDĐT KhánhăHoр 41 S荏 GDĐTăKhánhăHoр 

42 S荏 GDĐTăLсmăĐ欝ng 42 S荏 GDĐTăLсmăĐ欝ng 

43 S荏 GDĐTăBыnhăPh逢ớc 43 S荏 GDĐTăBыnhăPh逢ớc 

44 S荏 GDĐTăBыnhăD逢ơnР 44 S荏 GDĐTăBыnhăD逢ơnР 

45 S荏 GDĐTăNinhăThuận 45 S荏 GDĐTăNinhăThuận 

46 S荏 GDĐTăTсyăNinh 46 S荏 GDĐTăTсyăNinh 

47 S荏 GDĐTăBыnhăThuận 47 S荏 GDĐTăBыnhăThuận 

48 S荏 GDĐTăĐ欝ng Nai 48 S荏 GDĐTăĐ欝ng Nai 

49 S荏 GDĐTăLonРăAn 49 S荏 GDĐTăLonРăAn 

50 S荏 GDĐTăĐ欝nРăTháp 50 S荏 GDĐTăĐ欝nРăTháp 

51 S荏 GDĐTăAnăGianР 51 S荏 GDĐTăAnăGianР 

52 S荏 GDĐTăBрăRịa-VũnРăTрu 52 S荏 GDĐTăBрăRịa-VũnРăTрu 

53 S荏 GDĐTăTi隠n Giang 53 S荏 GDĐTăTi隠n Giang 
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Mưă
s荏 

TênăS荏 GDĐT 
MưăH瓜i 

đ欝ng thi  
TênăH瓜iăđ欝ng thi  

54 S荏 GDĐTăKiênăGianР 54 S荏 GDĐTăKiênăGianР 

55 S荏 GDĐTăCầnăThơ 55 S荏 GDĐTăCầnăThơ 

56 S荏 GDĐTăB院n Tre 56 S荏 GDĐTăB院n Tre 

57 S荏 GDĐTăVĩnhăLonР 57 S荏 GDĐTăVĩnhăLonР 

58 S荏 GDĐTăTrрăVinh 58 S荏 GDĐTăTrрăVinh 

59 S荏 GDĐTăSócăTrĕnР 59 S荏 GDĐTăSócăTrĕnР 

60 S荏 GD-KHCN B衣căLiêu 60 S荏 GD-KHCN B衣căLiêu 

61 S荏 GDĐTăCрăMau 61 S荏 GDĐTăCрăMau 

62 S荏 GDĐTăĐi羽năBiên 62 S荏 GDĐTăĐi羽năBiên 

63 S荏 GDĐTăĐĕkăNônР 63 S荏 GDĐTăĐĕkăNônР 

64 S荏 GDĐTăHậu Giang 64 S荏 GDĐTăHậu Giang 

65 C映căNhрătr逢運ng - Bộ Qu嘘căphònР 65 C映căNhрătr逢運ng - Bộ Qu嘘căphònР 
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

Ph映 l映c VIII 

M̃U PHÍUăĐĔNGăKụ D衛 THI 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 
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NH頴NGăĐI韻M C井NăL姶Uăụ  

- Tr逢ớc khi khai phi院uăđĕnРăkỦădự thiă(ĐKDT),ăthíăsinhăph違iăđọc kỹ cácăm映căvрă
b違n H姶閏NG D̃N GHI PHÍU, nhữnРăđi吋m nрoăch逢aărõăthíăsinhăph違i h臼iăcánăbộ 

ti院p nhậnăĐKDTăđ吋 đ逢嬰căh逢ớng dẫnăđầyăđ栄.ăThíăsinhăph違iăhoрnătoрnăchịuătráchănhi羽m 

v隠 thônРătinăkhaiătronРăPhi院uăĐKDT. 

- ThíăsinhăđanРăhọc lớp 12 thực hi羽năkhaiăthônРătinăĐKDTătrực tuy院nătheoătрiă
kho違năđ逢嬰c cấpătrênăH羽 th嘘ng phần m隠m Qu違nălỦăthi.ăSauăkhiăhoрnăthрnhărрăsoátăvрăxácă
nhận theo th運i h衣năĐKDTăquyăđịnh,ăTr逢運nРăTHPTănơiă thíă sinhăđanРăhọc in Phi院u 

ĐKDT,ăPhi院u s嘘 1, Phi院u s嘘 2ăvрăkỦătên,ăđónРămột dấuăcóăphầnăРiápălaiălênă違nh c栄a 

Phi院uăĐKDT đ吋 xácănhậnănhсnăthсnăthíăsinh. 

- Thíăsinhătự doăkhaiăthônРătinăcần thi院tătrênăbыăđựng Phi院uăĐKDT,ăPhi院u s嘘 1 

vрăPhi院u s嘘 2ă(thônРătinăph違i gi嘘ng nhau 荏 tất c違 cácăm映căt逢ơnРă泳ng trênăbы,ăPhi院u s嘘 

1ăvрăPhi院u s嘘 2) r欝i nộpăchoănơiăti院p nhậnăđĕnРăkỦădự thiăkèmătheoăb違n sao (photocopy) 

2 mặt CMNN/CCCD trênă1ămặt c栄a t運 giấyăA4ăvрă2ă違nh cỡ 4x6 ki吋uăchсnădunР,ămới 

ch映pătronРăvònРă6ăthánРă(cóăРhiărõăhọ vрătên,ănРрy,ăthánР,ănĕmăsinh,ăvрoămặt sau tấm 

違nh, 2 違nhănрyăđựng trong mộtăphonРăbыănh臼).ăNРoрiăra,ăph違iădánăthêmă1ă違nhăvрoăvị 
tríăđưăxácăđịnh 荏 mặtătr逢ớcătúiăđựng Phi院uăĐKDT.ăCônРăanăxưăph逢運nРănơiăthíăsinhătự 

doăđanРăc逢ătrúăkỦătênăvрăđónРămột dấuăcóăphầnăРiápălaiălênă違nh c栄a Phi院uăĐKDT đ吋 

xácănhậnănhсnăthсnăthíăsinh. NР逢運iăđưăcóăbằng t嘘t nghi羽p THPT hoặcăcóăbằng t嘘t nghi羽p 

trung cấp dự thiăđ吋 lấy k院t qu違 thi t嘘t nghi羽p THPT lрmăcơăs荏 đ吋 đĕnРăkỦăxétătuy吋n sinh 

ĐH,ăCĐ ph違iăđi隠n tất c違 cácăm映cătrênăPhi院u.ăNР逢運iăcóăbằng t嘘t nghi羽p THPT hoặc cóă
bằng t嘘t nghi羽p trung cấpăđĕnРăkỦănРuy羽n vọnРăđ吋 xétătuy吋n bằnРăph逢ơnРăth泳căkhácă
vớiăph逢ơnРăth泳căxétătuy吋n bằng k院t qu違 thi t嘘t nghi羽p THPT ph違i khai từ m映că1ăđ院n 

m映că11ăvрăm映că13ătrênăPhi院u. 

- Nơiă ti院p nhậnă ĐKDTă Рiữ l衣iă bыă đựng Phi院uă ĐKDT,ă Phi院u s嘘 1, b違n sao 

(photocopy) CCCD/CMND vрă2ă違nh, tr違 l衣i Phi院u s嘘 2ăchoăthíăsinhăsauăkhiăđưăkỦăvрă
đónРădấuăxácănhận.  

- Thíăsinhăl逢uăРiữ Phi院u s嘘 2ănрyăđ吋 nhận Giấyăbáoăthi,ăGiấy ch泳ng nhận k院t 

qu違 thi.ăTronРătr逢運ng h嬰păcóănhữnРăsaiăsótăthônРătinăđĕnРăkỦădự thi hoặc bị thất l衣c 

GiấyăbáoăthiăthíăsinhăđemăPhi院uăĐKDTănрyătrực ti院p tới Đi吋m thiăđưăđĕnРăkỦăvрoăbu鰻i 

tập trung ph鰻 bi院n quy ch院 đ吋 đ隠 nghị sửa chữaăsaiăsótăvрălрmăth栄 t映c dự thi. 
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H姶閏NG D̃N GHI PHÍUăĐĔNGăKụăD衛 THI Kǵ THI T渦T NGHI烏P THPT  

M映c S雲 GDĐTầầầăMẩăS雲: ThíăsinhăđĕnРăkỦăt衣iăđơnăvị đĕnРăkỦădự thi thuộc S荏 

GDĐTănрoăthыăРhiătênăS荏 GDĐTăvрoăvị tríătr嘘nР,ăsauăđóăđi隠n 2 chữ s嘘 bi吋u thị mưăS荏 GDĐTă
vрo 2ăôătr嘘ng ti院pătheo,ămưăS荏 GDĐTădoăBộ GDĐTăquyăđịnh.  

M映c S嘘 phi院u: Nơiăti院p nhậnăđĕnРăkỦădự thiăРhi,ăthíăsinhăkhônРăРhiăm映cănрy. 
M映c 1, 2: Ghiătheoăh逢ớng dẫnătrênăPhi院uăđĕnРăkỦădự thi kǶ thi t嘘t nghi羽p THPT (sau 

đсyăРọi tắtălрăPhi院uăĐKDT). 
M映că3:ăa)ăN挨iăsinh c栄aăthíăsinhăchỉ cầnăРhiărõătênătỉnh hoặcăthрnhăph嘘 trực thuộc Trung 

逢ơnРă(tỉnh/thрnhăph嘘), n院u sinh 荏 n逢ớcănРoрiăthíăsinhăchỉ cầnăРhiărõătênăqu嘘c gia (theo ti院ng 

Vi羽t Nam). b) Dơnăt瓜c РhiăđúnРătheoăРiấy khai sinh. c) Qu嘘c t鵜chăn逢噂căngoƠi thыăđánhădấu 

(X)ăvрoăôăbênăc衣nh. 

M映c 4: Đ嘘i với CCCD hoặc CMND mẫu mới,ăРhiăđ栄 12 chữ s嘘 vрoăcácăôăt逢ơng 泳ng; 

đ嘘i với CMND mẫuăcũ,ăРhiă9ăchữ s嘘 vрoă9ăôăcu嘘iăbênăph違i,ăbaăôăđầuăđ吋 tr嘘ng. 

M映c 5: Mưătỉnh/thрnhăph嘘,ămưăhuy羽n/quậnăvрămưăxư/ph逢運ng chỉ đ嘘i vớiăcácăxư/ph逢運ng 

thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ GDĐTăquyăđịnh.ăThíăsinhăcần tra c泳u t衣iănơiăđĕnРăkỦădự thiăđ吋 

ghi đúnРămưă tỉnh/thрnhăph嘘,ămưăhuy羽n/quận,ămưăxư/ph逢運nРănơiă thíă sinhăcóă nơi/hộ khẩu 

th逢運nРătrúăhi羽n t衣iăvрoăcácăôăt逢ơnРă泳ng 荏 bênăph違i.ăThíăsinhăkhônРăcóănơi/hộ khẩuăth逢運ng 

trúăt衣iăxưăKhuăvựcă1ăthыăb臼 tr嘘nРăôămưăxư.ăSauăkhiăđi隠năđ栄 cácămưăđơnăvị hрnhăchínhăvрo cácă
ô,ăthíăsinhăРhiărõătênăxư/ph逢運ng, huy羽n/quận, tỉnh/thрnhăph嘘 vрoădònРătr嘘nР.ăĐ嘘i vớiăthíăsinhă
thuộc di羽nă逢uătiênăđ嘘iăt逢嬰ng hoặc khu vựcăcóăliênăquanăđ院nănơi th逢運nРătrú/hộ khẩuăth逢運ng 

trú,ăđ隠 nghị ph違i khẳnРăđịnh th運iăРianăcóănơi th逢運nРătrú/hộ khẩuăth逢運nРătrúătrênă18ăthánРăt衣i 

khu vực 1 hoặcătrênă18ăthánРă荏 xưăđặc bi羽tăkhóăkhĕn,ăxưăcóăthônăđặc bi羽tăkhóăkhĕn trong th運i 

gian học THPT bằnРăcáchăđánhădấuăvрoăôăt逢ơnРă泳ng. 

M映c 6: Ghiătênătr逢運nРăvрăđịa chỉ đ院n huy羽n/quận, tỉnh/thрnhăph嘘 c栄aătr逢運nРăvрoădònРă
kẻ chấm.ăGhiămưătỉnhănơiătr逢運nРăđónРăvрoă2ăôăđầu,ăРhiămưătr逢運nРăvрoă3ăôăti院pătheoă(mưă
tr逢運nРăРhiătheoăquyăđịnh c栄a S荏 GDĐT,ăn院uămưătr逢運nРăcóă1ăchữ s嘘 thыă2ăôăđầuătiênăРhiăs嘘 

0, n院uămưătr逢運nРăcóă2ăchữ s嘘 thыăôăđầuătiênăРhiăs嘘 0).ăĐ嘘i vớiăthíăsinhălрăcônРăan,ăquсnănhсnă
đ逢嬰c cử tham gia dự thiăđ吋 xétătuy吋năĐH,ăCĐSPăthыăРhiămưătỉnh/thрnhăph嘘 t逢ơnРă泳ng với 

tỉnhănơiăđónРăquсnăvрămưătr逢運nРăTHPTălрă900.ăĐ嘘i vớiăthíăsinhăcóăth運i gian học 荏 n逢ớc 

nРoрiăthыănhữnРănĕmăhọc 荏 n逢ớcănРoрiăРhiămưătỉnh/thрnhăph嘘 t逢ơnРă泳ng với tỉnh/thрnhăph嘘 

theo nơi/hộ khẩuăth逢運nРătrú t衣i Vi羽tăNamăvрămưătr逢運nРăTHPTălрă800.ăM映cătênălớp:ăРhiărõă
tênălớpă12ănơiăhọcăsinhăđanРăhọcă(víăd映 12A1,ă12A2,...),ăđ嘘i vớiăthíăsinhătự doăРhiă“TDO”. 

M映c 7: Ghiărõ đi羽n tho衣i,ăemail.ăĐ嘘i vớiă thíăsinhăcóăyêuăcầuăđi隠u chỉnhăđĕnРăkỦăxétă
tuy吋n tuy吋n sinh trực tuy院n, cầnăđĕnРăkỦăs嘘 đi羽n tho衣iădiăđộng c栄aămыnhăđ吋 đ逢嬰c cấp mật 

khẩu sử d映ng một lần (OTP) qua tin nhắnăđ違m b違o cho sự b違o mậtăkhiăđĕnРăkỦăxétătuy吋n 

trực tuy院n.  

M映c 8: Thíăsinhăph違iăРhiărõăthônРătinăc栄aănР逢運iăliên h羽: họ tên;ăs嘘 đi羽n tho衣i;ăđịa chỉ 
xómă(s嘘 nhр),ăthônă(đ逢運ng ph嘘,ănРõănРách),ăxư/ph逢運ng, huy羽n/quận, tỉnh/thрnhăph嘘.ăĐịa chỉ 
nрyăđ欝ng th運iălрăđịa chỉ nhận GiấyăbáoătrúnРătuy吋n n院uăthíăsinhătrúnРătuy吋n.   

M映c 9: ThíăsinhăcóănРuy羽n vọng lấy k院t qu違 dự thi đ吋 xétătuy吋năsinhăđ衣i học;ăcaoăđẳng 

nРрnhăGiáoăd映c Mầmănonăthыăđánhădấu (X)ăvрoăôăbênăc衣nh. 

M映c 10: Thíăsinhăbắt buộc ph違iăđánhădấu (X)ăvрoămộtătronРă2ăôăđ吋 bi吋u thị rõăthíăsinhă
họcătheoăch逢ơnРătrыnhăTHPTăhayăch逢ơnРătrыnhăGDTXăcấp THPT.  
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M映c 11: Đ嘘i với thíăsinhătự do ph違iăđánhădấu (X)ăvрoămộtătronРă2ăôăđ吋 phсnăbi羽tărõălрă
thíăsinhătự doăch逢aăt嘘t nghi羽păTHPTăhayăđưăt嘘t nghi羽păTHPTă(tínhăđ院n th運iăđi吋m dự thi).  

M映c 12: ThíăsinhăđĕnРăkỦădự thi t衣i Hộiăđ欝nРăthiănрoăthыăРhiătênăHộiăđ欝nРăthiăvрămưăHội 

đ欝ng thi do Bộ GDĐTăquyăđịnhăvрoăvị tríăt逢ơnРă泳ng. 

M映c 13: HọcăsinhăđanРăhọc lớp 12 THPT t衣iătr逢運nРănрoăthыănộpăĐKDTăt衣iătr逢運nРăđó.ă
Cácăđ嘘iăt逢嬰nРăkhácănộpăĐKDTăt衣iăcácăđịaăđi吋m do S荏 GDĐTăquyăđịnh.ăMưăđơnăvị ĐKDTă
Рhiătheoăh逢ớng dẫn c栄aănơiănhậnăĐKDT. 

M映c 14: Đ嘘i vớiăthíăsinhăhi羽năđanРălрăhọc sinh lớpă12ă(ch逢aăt嘘t nghi羽p THPT) ph違iăđĕnРă
kỦăbрiăthiăt衣iăđi吋m a,ăthíăsinhăkhônРăđ逢嬰căphépăchọnăcácămônăthiăthрnhăphần 荏 đi吋m b.ăĐ嘘i với 

thíăsinhătự do,ătùyătheoăm映căđíchădự thi,ătùyătheoăvi羽c lựa chọn t鰻 h嬰pămônăxétătuy吋năđ衣i học, 

caoăđẳnРăcóăth吋 chọn c違 bрiăthiă(t衣iăđi吋m a) hoặc chỉ chọn một s嘘 mônăthрnhăphần (t衣iăđi吋m b) 

choăphùăh嬰p. Thíăsinhăchỉ đ逢嬰căđĕnРăkỦămộtăbрiăthiăt鰻 h嬰p (KHTN hoặcăKHXH).ăThíăsinhă
tự do chỉ đ逢嬰căđĕnРăkỦămônăthiăthрnhăphầnătronРăcùnРămộtăbрiăthiăt鰻 h嬰p. Tr逢運ng h嬰păthíă
sinh tự doăch逢aăt嘘t nghi羽păTHPTăcóănhững bрiăthi/mônăthiă(đ吋 xétăcônРănhận t嘘t nghi羽p THPT) 

nĕmătr逢ớcăđ栄 đi隠u ki羽n b違oăl逢u,ăn院u mu嘘n b違oăl逢uăbрiăthi/mônăthiănрoăthыăph違iăРhiăđi吋măbрiă
thi/mônăthiăđóă荏 M映c 16.ăTuyănhiên,ăthíăsinhăvẫnăcóăth吋 chọnăthiăbрiăthi/mônăthiăthрnhăphần 

(đưăđ隠 nghị b違oăl逢u)ăđ吋 lấy k院t qu違 xétătuy吋năsinhăđ衣i học,ăcaoăđẳnР.ăĐ嘘i vớiăthíăsinhăhọc theo 

ch逢ơnРătrыnhăGDTXăcóăth吋 chọn bрi thi Ngo衣i ngữ n院uăcóănРuy羽n vọng sử d映nРămônăNРo衣i 

ngữ trong t鰻 h嬰pămônăxétătuy吋năsinhăđ衣i học,ăcaoăđẳng.  

CáchăchọnăbƠiăthi/mônăthiăthƠnhăph亥n: ThíăsinhăđĕnРăkỦădự thiăbрiăthi/mônăthiăthрnhă
phầnănрoăthыăđánhădấu (X)ăvрoăôăbрiăthi/mônăthiăthрnhăphầnăt逢ơnРă泳nР,ăriênРăđ嘘i vớiăbрiăthiă
Ngo衣i ngữ thíăsinhăđi隠nămưăs嘘 t逢ơnРă泳ng vớiănРônănРữ c映 th吋 nh逢ăsau:ăN1 – Ti院ng Anh; N2 

– Ti院ng Nga; N3 – Ti院nРăPháp;ăN4 – Ti院ng Trung Qu嘘c; N5 – Ti院nРăĐ泳c; N6 – Ti院ng Nhật; 

N7 – Ti院nРăHрn.ăThíăsinhăchỉ đ逢嬰c chọnăcácămônăthiăthрnhăphần trong mộtăbрiăthiăt鰻 h嬰p. 

M映c 15: Đ嘘i vớiăthíăsinhăcóănРuy羽n vọng mi宇năthiăbрiăthiămônăNРo衣i ngữ, cầnăРhiărõă
lo衣i ch泳ng chỉ đ栄 đi隠u ki羽n mi宇n thi hoặcăРhiărõă lрă thрnhăviênăđội tuy吋n qu嘘c gia dự thi 

Olympic qu嘘c t院 mônăNРo衣i ngữ theoăquyăđịnh c栄a Bộ GDĐTăĐ嘘i với lo衣i ch泳ng chỉ cóăРhiă
đi吋măthiă(đi吋mătoрnăbрiăthi),ăthíăsinhăph違iăРhiăđi吋m vрoăôă“Đi吋m thi”. 

Víăd映: 

15.ăĐĕngăkỦămi宇năthiăbƠiăthiăNgo衣i ng英 trongăxétăcôngănh壱n t嘘t nghi羽p THPT ho員c 
đĕngăkỦăđ吋 tuy吋n sinh: (Thí sinh ghi loＴi chứng chỉ ngoＴi ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc 
ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn NgoＴi ngữ để được miễn thi): 
TOEFL ITP    Đi吋m thi (Nếu Chứng chỉ có điểm thi, thí sinh ghi điểm vào ô này):   

M映c 16: Thíăsinhăđưădự thiăTHPTănĕmătr逢ớc, n院uăcóănhững bрiăthi/mônăthiăđ栄 đi隠u ki羽n 

b違oăl逢uătheoăquyăđịnh,ăthíăsinhămu嘘n b違oăl逢uăđi吋m c栄a bрiăthi/mônăthiănрoăthыăРhiăđi吋m bрi 

thi/mônăthiăđóăvрoăôăt逢ơnРă泳nРă(L逢uăỦ:ăĐ嘘i với bрi thi t鰻 h嬰p, thí sinhăđ逢嬰c quy隠n b違oăl逢uă
k院t qu違 c栄a từnРămônăthiăthрnh phần n院uăđ栄 đi隠u ki羽n,ăđ吋 b違oăl逢uăđi吋m toрn bрi c栄a bрi thi 

t鰻 h嬰p nрo, thí sinh ph違iăРhiăđi吋m c栄a tất c違 cácămônăthiăthрnh phần c栄a bрi thi t鰻 h嬰păđó). 

Đ嘘i với những bрi thi/mônăthiăđ逢嬰c b違oăl逢u,ăthíăsinhăvẫnăcóăth吋 đĕnРăkỦădự thiă(bрiăthiăhoặc 

mônăthiăthрnhăphần) 荏 M映c 14 chỉ tronРătr逢運ng h嬰păcóănРuy羽n vọng sử d映ng k院t qu違 thiăxétă
tuy吋năsinhăđ衣i học,ăcaoăđẳng./. 

450 
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 B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

Ph映 l映c IX 

PHÍUăĐĔNGăKụăXÉTăCÔNGăNH一N T渦T NGHI烏P THPT 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 

 

S雲ăGDĐT…….…………   C浦NGăHOẨăXẩăH浦IăCH曳ăNGHƾAăVI烏TăNAM 

MÃăS雲:   Đ瓜căl壱pă- T詠ădoă- H衣nhăphúc 
    

 

 
PHÍUăĐĔNGăKụăXÉTăCÔNGăNH一NăT渦TăNGHI烏PăTHPT 

(Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quＶ xét tuyển sinh Đả, CĐ thì KảÔNẢ PảＵI khai Phiếu này; 

Thí sinh nộp Phiếu này tＴi nơi nộp Phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT) 
 

A.ăTHÔNGăTINăCHUNG 

  1.ăHọ,ăch英ăđ羽măvƠătênăc栄aăthíăsinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 
..............................................................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)  

2.ăNgƠy,ăthángăvƠ 02 s嘘ăcu嘘iăc栄aănĕmăsinh         

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô bên trái)             Ngày            Tháng                 Năm 

  3.ăN挨iăsinhă(Tỉnh hoặc thành phố): .................................................................................................. 
  4.ăDơnăt瓜că(Ảhi bằng chữ): ............................................................................................................... 
5. S嘘ăcĕnăc逢噂căcôngădơn s嘘/ Ch泳ngăminhănhơnădơn/ (Ảhi mỗi số vào một ô)             

6.ăThíăsinhăt詠ădoă(Đánh dấu “X” vào ô tương ứng nếu là thí sinh tự do)  

7.ăMưăs嘘ăđ鵜nhădanhătrênăCSDLătoƠnăngƠnh                     

 

B.ăTHÔNGăTINăĐ韻ăXÉTăCÔNGăNH一NăT渦TăNGHI烏PăTHPTă 
  8.ăĐi吋mătrungăbìnhăc違ănĕmăl噂pă12: ........................ 
  9.ăX院pălo衣iăcu嘘iănĕmăl噂pă12: H衣nhăki吋m:…………………………...…ăHọcălực:…..…….ă…….…. 
 

10.ăHìnhăth泳căgiáoăd映căph鰻ăthông:ă(Đánh dấu “X” vào ô tương ứng) THPT   GDTX  
Đối với hình thức ẢDTX, ghi rõ năm hoàn thành chương trình ẢDTX cấp TảPT      

11. Đ嘘iăt逢嬰ngămi宇năthiăt嘘tănghi羽p:ă(Đánh dấu “X” vào ô tương ứng nếu thuộc đối tượng miễn thi tốt nghiệp)  

  12. Đi吋măkhuy院năkhíchăđ逢嬰căc瓜ngăthêm:  

- Ch泳nРănhậnănРh隠ăhoặcăBằnРăt嘘tănРhi羽pătrunРăcấp,ăx院pălo衣iă:……………………,ăđi吋măcộnР:ă…..…… 

- Đo衣tăРi違iătronРăcácăkǶăthiă(chọnăРi違iăcaoănhất)ădoănРрnhăGiáoăd映căt鰻ăch泳căhoặcăph嘘iăh嬰păvớiăcácănРрnhă
chuyênămônăkhácătừăcấpătỉnhătr荏ălênăt鰻ăch泳că荏ăcấpăTHPT,ăР欝m:ă 

+ăThiăhọcăsinhăРi臼iăcácămônăvĕnăhoá:ăРi違iă………………,ăđi吋măcộnР:……; 
+ăThiăthíănРhi羽măthựcăhрnhă(Vậtălí,ăHoáăhọc,ăSinhăhọc),ăthiăvĕnănРh羽;ăth吋ăd映căth吋ăthao;ăhộiăthaoăРiáoăd映că

qu嘘căphònР;ăcuộcăthiăkhoaăhọcăkỹăthuật;ăvi院tăth逢ăqu嘘căt院:ăРi違iă………………,ăđi吋măcộnР:…..... 
- Ch泳nРăchỉănРo衣iănРữătrыnhăđộ:ă…..........…,ăđi吋măcộnР:ă…......... 
- Ch泳nРăchỉătinăhọcătrыnhăđộ:ă……...........…,ăđi吋măcộnР:ă…..…… 

- T鰻nРăđi吋măđ逢嬰căcộnРăthêmă:ă…………………………(khônРăquá 04 đi吋m) 
  13.ăDi羽nă逢uătiênăxétăt嘘tănghi羽p(Ảhi kí hiệu theo diện hướng dẫn):ă……….……………...... 
 

C.ăH唄ăS愛ăKỆMăTHEO 

1.ăHọcăb衣:…..………………………….……..……… Có  khônРă  

2.ăGiấyăkhaiăsinhă(bＶn sao):…..……………………... Có  khônРă  

3.ăBằnРăt嘘tănРhi羽păTHCSăhoặcătrunРăcấpă(bＶn sao):.. Có  khônРă  

4.ăCh泳nРănhậnămi宇năthiăt嘘tănРhi羽p:…..……………… Có  khônРă  

5.ăCh泳nРăchỉăđ吋ămi宇năthiănРo衣iănРữ:…..…………….       Có  khônРă  

6.ăGiấyăch泳nРănhậnănРh隠:…..……………................. Có  khônРă  

7.ăGiấyăch泳nРănhậnăđo衣tăРi違iătronРăcácăkǶăthi:…  Có  khônРă  

Số phiếu: 
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8. Ch泳nРăchỉănРo衣iănРữă(GDTX):ă………………….. Có  khônР  

9.ăCh泳nРăchỉătinăhọcă(GDTX):……………………… Cóăăăă  khônРă  

10.ăGiấyăxácănhậnăđi吋măb違oăl逢u:.…………………... Có  khônРă  

11.ăGiấyăt運ăkhácă(n院uăcó):…………….……………….…………..………………………ă………. 
 

D.ăCAMăĐOAN 

TôiăcamăđoanănhữnРăl運iăkhaiătronРăPhi院uăđĕnРăkỦăxétăcônРănhậnăt嘘tănРhi羽păTHPTănрyălрăđúnРăsựăthật,ă
n院uăsaiătôiăxinăchịuăxửălỦătheoăcácăquyăđịnhăhi羽năhрnh. 

 

Ghiăchú:ăSau ngày thi, mọi yêu 
cầu sửa đổi bổ sung nội dung lời 
khai sẽ không được chấp nhận. 
Ngày        tháng       năm  2022. 
Thíăsinh kỦăvƠăghiărõăhọătên 

Ngày        tháng      năm  2022 
Ng逢運iănh壱nă 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
.................................................. 
.................................................. 

Ngày        tháng      năm  2022 
TH曳ăTR姶雲NGăĐ愛NăV卯ăĐKDT 

(Ký tên và đóng dấu) 
.................................................. 
.................................................. 
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M員tăsau:ă 
H姶閏NGăD̃NăGHI PHÍUăXÉTăCÔNGăNH一NăT渦TăNGHI烏P 

I.ăDI烏Nă姶UăTIểNăXÉTăT渦TăNGHI烏PăTHPT 

Thí sinh thuộc một trong các diện: 
1.ăDi羽nă1: Không được cộng điểm ưu tiên. 

CònăРọiălрădi羽năbыnhăth逢運nР.ăăăă    Ký hiệu:     D1 

2.ăDi羽nă2: Cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau: 
- Th逢ơnРăbinh,ăb羽nhăbinh,ănР逢運iăđ逢嬰căh逢荏nР chínhăsáchănh逢ăth逢ơnРăbinhăsuyăРi違măkh違ănĕnР laoăđộnРăd逢ớiă81%ă
(chỉăvớiăGDTX);ăConăc栄aăth逢ơnРăbinh,ăb羽nhăbinh,ănР逢運iăđ逢嬰căh逢荏nРăchínhăsáchănh逢ăth逢ơnРăbinhăbịăsuyăРi違măkh違ă
nĕnРălaoăđộnРăd逢ớiă81%;ăAnhăhùnРălựcăl逢嬰nРăvũătranРănhсnădсn,ăAnhăhùnРălaoăđộnР. Ký hiệu:  D2-TB2  

- ConăAnhăhùnРălựcăl逢嬰nРăvũătranР,ăconăAnhăhùnРălaoăđộnР,ăconăBрămẹăVNăanhăhùnР.ăKý hiệu:  D2-CAH 

- NР逢運iădсnătộcăthi吋uăs嘘.      Ký hiệu:   D2-TS2 

- NР逢運iăKinh,ănР逢運i n逢ớcănРoрiăc逢ătrúăt衣iăVi羽tăNamăcóănơi/hộăkhẩuăth逢運nРătrú từ 03 nĕmătr荏ălênă(tínhăđ院nănРрyă
thi)ă荏ăxưăđặcăbi羽tăkhóăkhĕn,ăxưăbiênăРiới,ăxưăanătoрnăkhuăthuộcădi羽năđầuăt逢ăc栄aăch逢ơnРătrыnhă135;ă荏ăxưăđặcăbi羽tă
khóăkhĕnăvùnРăbưiănРanРăvenăbi吋năvрăh違iăđ違o theoăquyăđịnhăhi羽năhрnhăc栄aăTh栄ăt逢ớnРăChínhăph栄;ă荏ăxưăkhuăvựcă
I,ăII,ăIIIăthuộcăvùnРădсnătộcăvрămi隠nănúiătheoăquyăđịnhăhi羽năhрnhăc栄aăTh栄ăt逢ớnРăChínhăph栄,ăhọcăt衣iăcácătr逢運nРă
ph鰻ăthônРăkhônРănằmătrênăđịaăbрnăcácăquậnănộiăthрnhăc栄aăcácăthрnhăph嘘ătrựcăthuộcăTrunРă逢ơnРăítănhấtă2/3 (hai 

phần ba) th運iăРianăhọcăcấpăTHPT.      Ký hiệu:  D2-VS2 

- NР逢運iăbịănhi宇măchấtăđộcăhóa học;ăconăc栄aănР逢運iăbịănhi宇măchấtăđộcăhóa học;ăconăc栄aănР逢運iăho衣tăđộnРăkhánРă
chi院năbịănhi宇măchấtăđộcăhóaăhọc;ănР逢運iăđ逢嬰căcơăquanăcóăthẩmăquy隠n cônРănhậnăbịădịăd衣nР,ădịătật,ăsuyăРi違mă
kh違ănĕnРătựălựcătronРăsinhăho衣tăhoặcălaoăđộnРădoăhậuăqu違ăc栄aăchấtăđộcăhoáăhọc.ăKý hiệu:  D2-CHH 

- Cóătu鰻iăđ運iătừă35ătu鰻iătr荏ălên,ătínhăđ院nănРрyăthi (đ嘘iăvớiăthíăsinhăGDTX).  Ký hiệu:    D2-T35 

3. Di羽nă3: Cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau: 
- NР逢運iădсnătộcăthi吋uăs嘘,ăb違năthсnăcóănơi/hộăkhẩuăth逢運nРătrú 荏ăxưăđặcăbi羽tăkhóăkhĕn,ăxưăbiênăРiới,ăxưăanătoрnă
khuăthuộcădi羽năđầuăt逢ăc栄aăch逢ơnРătrыnhă135;ă荏ăxưăđặcăbi羽tăkhóăkhĕnăvùnРăbưiănРanРăvenăbi吋năvрăh違iăđ違o theo 

quyăđịnhăhi羽năhрnhăc栄aăTh栄ăt逢ớnРăChínhăph栄; 荏 xưăkhuăvựcăI,ăII,ăIIIăthuộcăvùnРădсnătộcăvрămi隠nănúiătheoăquyă
địnhăhi羽năhрnhăc栄aăTh栄ăt逢ớnРăChínhăph栄,ăđanРăhọcăt衣iăcácătr逢運nРăph鰻ăthônРădсnătộcănộiătrúăhoặcăcácătr逢運nРă
ph鰻ăthônРăkhônРănằmătrênăđịaăbрnăcácăquậnănộiăthрnhăc栄aăcácăthрnhăph嘘ătrựcăthuộcăTrunРă逢ơnР.  

          Ký hiệu:   D3-TS3 

- Th逢ơnРăbinh,ăb羽nhăbinh,ănР逢運iăh逢荏nРăchínhăsáchănh逢ăth逢ơnРăbinh,ăb羽nhăbinhăbịăsuyăРi違măkh違ănĕnРălaoă
độnРătừă81%ătr荏ălênă(đ嘘iăvớiăGDTX).ă     Ký hiệu:   D3-TB3 

- Conăc栄aăli羽tăsĩ;ăconăc栄aăth逢ơnРăbinh,ăb羽nhăbinh,ănР逢運iăđ逢嬰căh逢荏nРăchínhăsáchănh逢ăth逢ơnРăbinh,ăb羽nhăbinhă
bịăsuyăРi違măkh違ănĕnРălaoăđộnРătừă81%ătr荏ălên.    Ký hiệu:    D3-CLS 

*  Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chỉ hưởng theo tiêu chuẩn cao nhất. 
II.ăĐI韻MăKHUÝNăKHệCH 

1. Đo衣t Рi違iăcáănhсnăkǶăthiăhọcăsinhăРi臼iăbộămônăvĕnăhoáălớpă12: 
- Gi違iănhất,ănhы,ăbaăcấpăqu嘘căРiaăhoặcăРi違iănhấtăcấpătỉnh:   2,0      đi吋m. 
- Gi違iăkhuy院năkhíchăcấpăqu嘘căРiaăhoặcăРi違iănhыăcấpătỉnh:   1,5  đi吋m. 
- Gi違iăbaăcấpătỉnh:        1,0      đi吋m. 

2. Đo衣tăРi違iăcáănhсnăvрăđ欝nРăđộiătronРăcácăkǶăthiăthíănРhi羽măthựcăhрnhămônăVậtălí,ăHoáăhọc,ăSinhăhọc;ăthiă
vĕnănРh羽;ăth吋ăd映căth吋ăthao;ăhộiăthaoăРiáoăd映căqu嘘căphònР;ăcuộcăthiăkhoaăhọcăkỹăthuật;ăvi院tăth逢ăqu嘘căt院ădoă
nРрnhăGiáoăd映căt鰻ăch泳căhoặcăph嘘iăh嬰păvớiăcácănРрnhăchuyênămônătừăcấpătỉnhătr荏ălênăt鰻ăch泳că荏ăcấpăTHPT: 

- Gi違iănhất,ănhы,ăbaăqu嘘căРiaăhoặcăРi違iănhấtăcấpătỉnhăhoặcăHuyăch逢ơnРăVрnР:ă2,0ăđi吋m. 
- Gi違iăkhuy院năkhíchăqu嘘căРiaăhoặcăРi違iănhыăcấpătỉnhăhoặcăРi違iăt逢ăcuộcăthiăkhoaăhọcăkỹăthuậtăcấpăqu嘘că

gia hoặcăHuyăch逢ơnРăB衣c:ă       1,5ăđi吋m. 
- Gi違iăbaăcấpătỉnhăhoặcăHuyăch逢ơnРăĐ欝nР:ă     1,0ăăđi吋m. 

* ẢiＶi đồng đội chỉ tính cho giＶi quốc gia, mức điểm cộng thêm giống như giＶi cá nhân. 
* ảọc sinh đＴt nhiều giＶi khác nhau thì chỉ được hưởng mức cộng điểm của giＶi cao nhất.  
3. Đ逢嬰căcấpăGiấyăch泳nРănhậnănРh隠ă(CCN)ăhoặcăcóăBằnРăt嘘tănРhi羽pătrunРăcấpă(BTC): 

- Lo衣iăРi臼iă(CCN)/lo衣iăxuấtăsắcăvрăРi臼iă(BTC):    2,0      đi吋m. 
- Lo衣iăkháă(CCN)/lo衣iăkháăvрătrunРăbыnhăkháă(BTC):   1,5  đi吋m. 
- Lo衣iătrunРăbыnh:        1,0      đi吋m.  

4. HọcăviênăGDTXăcóăch泳nРăchỉăNРo衣iănРữăA hoặcăbậcă1ătheoăKhunРănĕnРălựcăNРo衣iănРữ 6ăbậcădùnРăchoă
Vi羽tăNamătr荏ălên;ăch泳nРăchỉ TinăhọcăA hoặcăch泳nРăchỉă永nРăd映nРăcônРănРh羽ăthônРătinăcơăb違nătr荏ălên:ăđ逢嬰că
cộnРăthêmă1,0ăđi吋măchoămỗiălo衣iăch泳nРăchỉ. 
* Điểm khuyến khích tối đa của các mục 1,2,3,4 trên không quá 4,0 điểm. 
* Điểm khuyến khích quy định của các mục 1,2,3,4 trên được bＶo lưu trong toàn cấp học./. 
III. L姶Uăụ: Thíăsinhătựădoăt衣iăM映că6ălрăthíăsinhăthuộcăđi吋măbăkho違nă1ăĐi隠uă12ăQuyăch院ăthi;ăM映că7ătrênăphi院uăđĕnРăkỦăchỉădрnhăchoă
thíăsinhăđanРăhọcălớpă12ătronРănĕmăt鰻ăch泳căthi,“Mưăs嘘ăđịnhădanhătrênăCSDLătoрnănРрnh” doăcácătr逢運nРăph鰻ăthônРăcunРăcấp.  
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

Ph映 l映c X 

PHÍU CH遺M CBChT 2, PHÍU TH渦NG NH遺TăĐI韻M 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 

 

KǵăTHIăT渦TăNGHI烏PăTHPT NĔMă........ PHÍUăCH遺M (DƠnhăchoăCBChTă2) 
H浦IăĐ唄NGăTHIă……………. Môn:………….ă- ………… 

          

Túiăs嘘:…….ăăăăăăăăăăăăăăăăăS嘘ăphách:ăTừ…..……....ăđ院n……………. 

TT S嘘ăphách 

Đi吋măch医măc栄aă 
CBChT 2 

Đi吋măch医măc栄aă 
CBChT 1* 

Ghiăchú 

C1 C2 Cầ T鰻ng 

1.         

2.         

3.         

 

CBChT 2 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 Ngày      tháng      năm ........TH姶ăKụ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

*Ghiăchú:Sau khi CBChT 2 đã chấm và ghi điểm vào Phiếu này, Thư ký mới ghi điểm chấm của 
CBChT 1 để so sánh;  

 

 

KǵăTHIăT渦TăNGHI烏PăTHPTăNĔMă........ PHÍUăTH渦NGăNH遺TăĐI韻M 

H浦IăĐ唄NGăTHIă……………. Môn:………….ă- ………… 

          

Túiăs嘘:…….ăăăăăăăăăăăăăăăăă 

TT S嘘ăphách 
Đi吋măch医măc栄a Đi吋măth嘘ngănh医t 

Ghiăchú 
CBChT 1 CBChT 2 Bằngăs嘘 Bằngăch英 

1       

2       

3       

ầ.       

 

CBChT 1 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
TR姶雲NGăMÔNăCH遺MăTHI/T蔚ă

TR姶雲NGăT蔚ăCH遺MăTHI 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

CBChT 2 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

M̃U S渦 1 

M̃U S渦 2 
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

 

Ph映 l映c XI 

M̃UăNHẩNăNIểMăPHONGă 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 

 

 

- NộiădunР,ăkíchăth逢ớcăРhiătrênăhыnhăd逢ớiăđсy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lo衣i giấy pelure, m臼nР,ăđộ bámădínhăcao,ăkhiăbócăraălрărách 

H浦IăĐ唄NG THIăầầầầầầầ.. 

 

NHẩNăNIểMăPHONG 

4
,5

 c
m

 

8,0 cm 
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

Ph映ăl映căXII 
M̃UăĐĔNGăKụăCH頴ăKụ 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 

 

S雲ăGIÁOăD影CăVÀăĐÀOăT萎Oă… 

H浦IăĐ唄NGăTHIăT渦TăNGH烏PăTHPT 
 

 

ĐĔNGăKụăM̃UăCH頴ăKụ 

NH頴NGăNG姶云I THAMăGIAăCÔNGăTÁCăCOIăTHI 
 

MưăĐi吋măthi:………………ăTênăĐi吋măthi:……………………………………….. 
  

TT HọăvƠătên Đ挨năv鵜ăcôngătác Nhi羽măv映ăđ逢嬰căgiaoă(*) 
 

M磯uăch英ăkỦ 

(l亥nă1) 
M磯uăch英ăkỦ 

(l亥nă2) 
      

      

 

 

TH姶ăKụăĐI韻MăTHI 
(KỦăvрăРhiărõăhọătên) 

 

…..,ănРрyăăăăăăthánРăăăăăăănĕmăăăăăăăăă 
TR姶雲NGăĐI韻MăTHI 

(Ghiărõăhọătên,ăkỦăvрăđónРădấu) 
 

 

 

S雲ăGIÁOăD影CăVÀăĐÀOăT萎Oă… 

H浦IăĐ唄NGăTHIăT渦TăNGHI烏PăTHPT 
  

ĐĔNGăKụăM̃UăCH頴ăKụ 

NH頴NGăNG姶云I THAMăGIAăCÔNGăTÁCăCH遺MăTHIă(T衛ăLU一N/TR溢CăNGHI烏M)(*) 

 

TT HọăvƠătên Đ挨năv鵜ăcôngă
tác 

Nhi羽măv映ăđ逢嬰căgiaoă
(**) 

M磯uăch英ăkỦ 

(l亥nă1) 
M磯uăch英ăkỦ 

(l亥nă2) 
      

      

 

 …..,ănРрyăăăăăăthánРăăăăăăănĕmă 
TH姶ăKụăH浦IăĐ唄NG 

(KỦăvрăРhiărõăhọătên) 
 

TR姶雲NGăBANă….. 
 

(Ghiărõăhọătên,ăkỦăvрăđónРădấu) 
 

Ảhi chú:  
(*) MỗiăBanăChấmăthiă(Tựăluận/TrắcănРhi羽m)ălậpă01ăDanhăsách; 
(**) Nhi羽măv映ăđ逢嬰căРiaoăРhiărõălрăTr逢荏nР/PhóăTr逢荏nРăbanăChấmăthiă(TL/TN),ăTr逢荏nРămônă

chấmăthi,ăPhóătr逢荏nРămônăchấmăthi, T鰻ătr逢荏nРăT鰻ăchấmăthi, Cánăbộăchấmăthi,ăTh逢ăkỦ,ăT鰻ătr逢荏nРă
T鰻ăth逢ăkỦ,ăT鰻ătr逢荏nРăT鰻ăChấmăBTTN,ăkỹăthuật,ăT鰻ătr逢荏nРăT鰻ăGiámăsát,ăCánăbộăРiámăsát.ă 

M̃U S渦 1 

M̃U S渦 2 
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

 

Ph映ăl映căXIII 
QUYăCÁCHăVẨăM̃UăPHÍUăTR謂ăL云IăTR溢CăNGHI烏M 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 

 

1. QuyăcáchăPhi院u tr違 l運i trắc nghi羽m: 

- Kíchăth逢ớcăthрnhăphẩm:ă 
+ăChi隠uădọcătronРăkho違nР:ă295-297mm; 

+ăChi隠uănРanРătronРăkho違nР:ă205-210mm;  

- Lo衣iăРiấy:ăĐịnhăl逢嬰nРă100-120 g/m2,ăđộătrắnРăsánРă92-95%. 

- In 02 mрu:ăă 
+ăMрuăđenămậtăđộăTRAMă100%; 
+ăMầuăđ臼:ăcácăđ逢運nРăkẻă(nРanР,ădọc,ăcácăôătrònăvрăchữătronРăôătròn)ămậtă

độăTRAMă100%,ăn隠nămậtăđộăTRAMă10%. 
- Cácăđi吋măđịnhăvịăР欝m: 

+ăĐịnhăvịăđ隠ămưăđ隠ăthi,ăđịnhăvịăs嘘ăbáoădanh; 
+ăĐịnhăvị 04 Рóc; 
+ăĐịnhăvịădọc,ănРanРăcácăph逢ơnРăánătr違ăl運i; 
+ăMрuăc栄aăcácăđi吋măđịnhăvị:ămрuăđenămậtăđộăTRAMă100%; 
+ăCácăđi吋m/nútăđịnhăvị 04 Рóc,ăđịnhăvịămưăđ隠ăthi,ăđịnhăvịăs嘘ăbáoădanh,ă

địnhăvịădọcăph違iăcáchămépăРiấyăt嘘iăthi吋uă4,5ămm. 
- Phi院u TLTN ph違i b違oăđ違m chínhăxácăcácăđi吋măđịnh vị vрăkh鰻 giấyă(đ逢嬰c in 

bằng kỹ thuật in b違oăđ違m chấtăl逢嬰nР,ăđ欝nРăđ隠uăvрăchínhăxácăvíăd映 nh逢ăinăoППset;ăkhônРă
sử d映ng phi院uăđ逢嬰c in bằnРăhыnhăth泳c photocopy hoặcămáyăinămрu). 
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2.ăPhi院uătr違ăl運iătrắcănРhi羽m: 
Mẫuăsauăđсyăth吋ăhi羽năcác thônРătinăcầnăthi院tătronРăPhi院uăTLTN,ăkhiăinăPhi院uă

TLTNăđ吋ăsửăd映nРătronРăKǶăthi,ăcácăs荏ăGDĐTăcầnăinătheoăđúnРăquyăcáchăvớiăthônРăs嘘ă
kỹăthuậtănêuăt衣iăkho違nă1ăPh映ăl映cănрy. 

- Mặtătr逢ớc: 
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- Mặt sau: 
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

Ph映ăl映căXIV 

QUYăCÁCHăVẨăM̃UăGI遺YăTHIăT衛ăLU一N 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 
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B浦 GIÁOăD影CăVẨăĐẨOăT萎O 

Ph映ăl映căXV 

BÁOăCÁOăHOẨNăTHẨNHăVI烏C CHU域N B卯, L溢PăĐ咽T THÍT B卯,ăCẨIăĐ咽T 

PH井N M陰M CH遺M THI TR溢C NGHI烏M 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào tＴo) 

 

........................... 
S雲ăGDĐT…….………… 

  C浦NGăHOẨăXẩăH浦IăCH曳ăNGHƾAăVI烏TăNAM 

Đ瓜căl壱pă- T詠ădoă- H衣nhăphúc 

 

S嘘ă……./BC-….. 
   

BÁOăCÁO 

 CHU域N B卯 CH遺M THI TR溢C NGHI烏M 

 

Kínhăg穎i: B瓜 Giáoăd映căvƠăĐƠoăt衣o  

(qua C映căCôngăngh羽 thôngătin) 
 

NРрyăăăă/ăăăăă/2022, S荏 GDĐTătỉnh/thрnhăph嘘 …………..ăđưăhoрnăthрnhăcácăb逢ớc 

chuẩn bị chấm thi trắc nghi羽m cho KǶ thi t嘘t nghi羽păTHPTănĕmă2022, c映 th吋 nh逢ăsau: 
1. Dự ki院n s嘘 phi院u TLTN sẽ đ逢嬰c chấm: ……………. 
2. Đưăk院t n嘘i m衣ng LAN choămáyăch栄 vрămáyătr衣m b違o đ違m cácăyêuăcầu theo 

h逢ớng dẫn c栄a Bộ GDĐT. 
3. Cấuăhыnhămáyăch栄: 

a. CPU: 

b. RAM: 

c. 蔚 c泳ng: 

d. 蔚 ghi CD/DVD: 

4. Cấuăhыnhăcácămáyătr衣m (li羽tăkêăđ栄 cấuăhыnhătừnРămáyătr衣m): 

a. CPU: 

b. RAM: 

c. 蔚 c泳ng: 

5. Cấuăhыnhăcácămáyăquétă違nh (li羽tăkêăđ栄 cấuăhыnhătừnРămáyăquyétă違nh):………... 
6. Đưăcрiăđặt phần m隠mătrênămáyăch栄,ămáyătr衣măvрăthực hi羽năcácăbi羽năphápăb違o 

đ違m anătoрnătheoăh逢ớng dẫn c栄a Bộ GDĐT. 
 TH曳 TR姶雲NGăĐ愛NăV卯 

(Ký tên và đóng dấu) 
Nơi nhận: 
- … 

 

 


