
  UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
     

 Số:       /SGDĐT-QLCL                Quảng Bình, ngày       tháng 4 năm 2021 
 V/v tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT  

                      năm 2021 

 

         Kính gửi:  

                      - Hiệu trƣởng các trƣờng phổ thông trực thuộc Sở; 

                      - Giám đốc Trung tâm GD-DN các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Để giúp học sinh, cán bộ, giáo viên làm quen với đề thi, công tác tổ chức thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) tổ chức thi thử cho tất cả học sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

1. Lịch thi 

           

          2. Đề thi 

- Sở thành lập Hội đồng ra đề thi, tiến hành in sao đề thi đến từng học sinh. 

- Hình thức đề thi: Nhƣ đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

của Bộ GDĐT. 

3. Tổ chức thi 

- Mỗi đơn vị có học sinh lớp 12 thành lập Hội đồng thi gồm Ban Coi thi, Ban 

Chấm thi để tổ chức coi thi, chấm thi. 

- Công tác tổ chức coi thi áp dụng theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và đƣợc sửa đổi, 

bổ sung tại Thông tƣ số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trƣởng Bộ 

GDĐT (gọi tắt là Quy chế thi) và Hƣớng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2021 theo Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT. 

- Việc chấm thi đƣợc tổ chức tập trung, đảm bảo việc đánh giá kết quả bài làm 

của thí sinh một cách chính xác.  

Ngày Buổi 

Bài thi/Môn thi 

thành phần của bài 

thi tổ hợp 

Thời 

gian làm 

bài 

Giờ phát 

đề thi cho 

thí sinh 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

25/5/2021 
SÁNG Ngữ văn  120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

CHIỀU Toán  90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

26/5/2021 
SÁNG 

Bài thi 

KHTN 

Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

Bài thi 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Giáo dục 

công dân 
50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 



- Căn cứ kết quả thi, Thủ trƣởng các đơn vị chỉ đạo các tổ chuyên môn trao 

đổi, rút kinh nghiệm việc dạy, học; xây dựng kế hoạch ôn tập, bồi dƣỡng sát với từng 

đối tƣợng học sinh nhằm nâng cao chất lƣợng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2021 sắp tới. Đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi, tiếp tục quán triệt 

Quy chế thi, đảm bảo các cán bộ, giáo viên và học sinh nắm vững Quy chế thi. 

4. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Sở 

- Phòng Quản lý chất lƣợng: Tham mƣu lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng ra đề 

và in sao đề thi; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để Hội đồng làm việc. 

- Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Thƣờng 

xuyên: Phối hợp với Phòng Quản lý chất lƣợng để giới thiệu, lựa chọn cán bộ, giáo 

viên ra đề đảm bảo theo quy định. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chuẩn bị, thanh toán kinh phí bảo đảm đúng 

theo quy định hiện hành. 

5. Trách nhiệm của các trƣờng phổ thông, trung tâm GD-DN 

- Trên cơ sở thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các đơn vị 

báo cáo số lƣợng thí sinh đăng ký dự thi theo từng bài thi/môn thi (theo mẫu đính 

kèm Phụ lục 1) về Sở qua email phongktkd@quangbinh.edu.vn trƣớc ngày 

15/5/2021 để tiến hành in sao đề thi. 

- Lập danh sách thí sinh dự thi theo vần a, b, c…. Bố trí mỗi phòng thi tối đa 

24 thí sinh. 

- Thành lập Hội đồng thi gồm Ban Coi thi, Ban Chấm thi để tổ chức thi. Chuẩn 

bị Phiếu trả lời trắc nghiệm (theo mẫu của Bộ GDĐT), giấy thi, giấy nháp cho thí sinh. 

- Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi và các chi 

phí khác liên quan đến tổ chức Kỳ thi. Lƣu ý: Các đơn vị không đƣợc thu tiền của 

học sinh, phụ huynh học sinh để phục vụ cho Kỳ thi thử. 

- Tiếp nhận đề thi tại Sở từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 24/5/2021. 

- Tập hợp kết quả thi (theo mẫu đính kèm Phụ lục 2) và gửi về Sở trƣớc ngày 

04/6/2021 qua email phongktkd@quangbinh.edu.vn. 

Nhận đƣợc Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trƣởng các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện. Mọi vƣớng mắc trong quá trình tổ chức thi, các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT 

(qua phòng Quản lý chất lƣợng), điện thoại: 0232.3841075, 0913.766.708, email: 

phongktkd@quangbinh.edu.vn để đƣợc giải đáp./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC 
- Nhƣ kính gửi;                          
- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;        

- Lƣu: VT, QLCL.                                                                      
 

 

 

 Đặng Ngọc Tuấn     

mailto:phongktkd@quangbinh.edu.vn
mailto:phongktkd@quangbinh.edu.vn
mailto:phongktkd@quangbinh.edu.vn


 

PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo Công văn số:        /SGDĐT-QLCL ngày       /4/2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       ĐƠN VỊ: .....                                        Độc lập - tự do - hạnh phúc 

 

BÁO CÁO SỐ LƢỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI THỬ 

 
SL ĐKDT Toán Văn Tiếng Anh KHTN KHXN 

      

  

 ……………., ngày……tháng   năm 2021 

   THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 2 

(Kèm theo Công văn số:        /SGDĐT-QLCL ngày       /4/2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       ĐƠN VỊ: .....                                        Độc lập - tự do - hạnh phúc 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

 

1. Thống kê điểm thi theo môn 

 

STT 
Môn/ 

bài thi 
SLDT 

Thống kê theo mức điểm 
Ghi 

chú Từ 0 đến 1 
Trên 1 đến 

dƣới 5 

Từ 5 đến 

dƣới 8 

Từ 8 đến 

10 

1 Toán       

2 Ngữ văn       

3 Tiếng 

Anh 

      

4 Vật lý       

5 Hóa học       

6 Sinh học       

7 Lịch sử       

8 Địa lý       

9 GDCD       

 

2. Thống kê kết quả tốt nghiệp (Dựa vào kết quả thi thử và kết quả học tập 

lớp 12, điểm ƣu tiên, khuyến khích để dự kiến kết quả tốt nghiệp theo Quy chế) 

 

SLTS 

Dự thi 

SL đỗ 

TN 

Tỷ lệ đỗ 

TN 

SL hỏng 

TN 

SL hỏng TN do 

không đủ điểm 

SL hỏng 

TN do 

điểm tử 

Ghi chú 

       

 

 ……………., ngày……tháng 5 năm 2021 

           THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu PHIẾU THU BÀI THI 

BÀI THI/MÔN THI: ……………. PHÒNG THI:………. 

 

TT Họ và tên thí sinh 
Ngày 

sinh 

Mã 

đề 

Số 

tờ 
Ký nộp 
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