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Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có
hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung bởi:
1. Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TTBGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có
hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2013.
2. Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TTBGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại
Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.
3. Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TTBGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số
04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TTBGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có
hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị
định số 31/2011/NĐ-CP ngày11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:1
1

Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung
học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo có căn cứ ban hành như sau:
"Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính
phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế thi tốt nghiệp trung học
phổ thông.
Điều 22. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2012.
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2013
của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt
nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo."
Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung
học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ
sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo có căn cứ ban hành như sau:
"Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của
Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 01
năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm
2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3 năm 2012 và được sửa đổi, bổ
sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo."
Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung
học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ
sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày
01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có căn cứ ban hành như sau:
"Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của
Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01
năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm
2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt
nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số
06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo."
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Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm
2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2013 quy định như sau:
"Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2013.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các
đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện;
Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo
dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./."
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Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm
2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung
học phổ thông, Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TTBGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất
lượng giáo dục, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục
và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú
trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014
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nhậận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.
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Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm
2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013 quy định như sau:
Điều 2. Hi
"Đ
Hiệệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.
ức th
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Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu
trưởng các trường đại học, cao đẳng; Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và
Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./."
Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm
2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số
06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08
tháng 5 năm 2014 quy định như sau:
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
"Đ
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các
đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương; Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học,
học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc
Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./."
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1. Quy chế này quy định về thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bao gồm:
chuẩn bị cho kỳ thi; công tác đề thi; coi thi; chấm thi và phúc khảo; công nhận tốt
nghiệp; cấp phát và quản lý bằng tốt nghiệp; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra,
khen thưởng và xử lý vi phạm.
2. Quy chế này áp dụng đối với trường trung học phổ thông, trường phổ
thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình trung
học phổ thông và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình trung học phổ thông
(sau đây gọi chung là trường phổ thông); tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.
ch, yêu cầu
Điều 2. Mục đí
đích,
1. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm mục đích:
a) Đánh giá, xác nhận trình độ của người học theo mục tiêu giáo dục sau khi
học hết chương trình trung học phổ thông;
b) Làm cơ sở để chuẩn bị cho người học tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc
sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
c) Làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả dạy và học của trường phổ thông;
đánh giá công tác chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục.
2. Kỳ thi phải đảm bảo các yêu cầu: nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính
xác, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học của
trường phổ thông.
Điều 3. Kỳ thi tốt nghi
nghiệệp trung học ph
phổổ th
thôông
Mỗi năm tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
ng và điều ki
Điều 4. Đố
Đốii tượ
ượng
kiệện dự thi
1. Đối tượng dự thi:
a) Công dân Việt Nam và người nước ngoài đang học tập, sinh sống tại Việt
Nam (sau đây gọi chung là người học) đã học hết chương trình trung học phổ
thông trong năm tổ chức kỳ thi;
b) Người học đã học hết chương trình trung học phổ thông nhưng không đủ
điều kiện dự thi hoặc đã dự thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước và các
đối tượng khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép dự thi (sau đây gọi chung
là thí sinh tự do).
2. Điều kiện dự thi:
a) Đối với giáo dục trung học phổ thông:
1

Người học theo quy định tại khoản 1 Điều này được công nhận đủ điều kiện
dự thi, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở;
- Đã học xong chương trình trung học phổ thông; được đánh giá, xếp loại về
hạnh kiểm và học lực ở từng lớp học;
- Đánh giá, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học
lực không bị xếp loại kém;
- Tổng số buổi nghỉ học trong năm học lớp 12 không quá 45 buổi (nghỉ một
lần hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời
gian bị kỷ luật cấm thi.
b) Đối với giáo dục thường xuyên:
Người học theo quy định tại khoản 1 Điều này được công nhận đủ điều kiện
dự thi, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở;
- Đã học xong chương trình trung học phổ thông;
- Đối với người học trong các trung tâm giáo dục thường xuyên: không bị
xếp loại kém về học lực ở lớp 12; nếu là người học trong diện xếp loại hạnh kiểm
thì phải có thêm điều kiện hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên; không nghỉ quá
45 buổi học trong năm học lớp 12 (nghỉ một lần hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);
- Đối với những người học theo hình thức tự học có hướng dẫn: không bị
xếp loại kém về học lực ở lớp 12;
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời
gian bị kỷ luật cấm thi;
- Đăng ký dự thi và có đầy đủ hồ sơ dự thi hợp lệ theo quy định tại Điều 11
của Quy chế này.
c) Thí sinh tự do được công nhận đủ điều kiện dự thi, nếu:
- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở;
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời
gian bị kỷ luật cấm thi;
- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại kém về học lực ở lớp
12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp
12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo
khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung
bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định tại điểm a và điểm b của
Điều này để dự thi;
- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở
lớp 12, phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận có đủ tư cách, phẩm
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chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy
định của địa phương.
d) Chậm nhất trước ngày thi 10 ngày, Thủ trưởng trường phổ thông phải
thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi theo quy định tại
các điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 của Điều này.
ươ
ng tr
Điều 5. Ch
Chươ
ương
trìình và nội dung thi
1. Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là
chương trình lớp 12.
2. Thí sinh tự do cũng phải thi đủ các môn thi, theo nội dung thi, hình thức
thi quy định của năm tổ chức kỳ thi.
ức thi
Điều 6. Môn thi và hình th
thứ
1.3 Môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 04 (bốn) môn; trong đó có
02 (hai) môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; 02 (hai) môn do thí sinh tự chọn trong
số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ.
2. Hình thức thi của mỗi môn thi được quy định trong văn bản hướng dẫn tổ
chức thi hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
ày thi, th
ời gian làm bài thi
Điều 7. Ng
Ngà
thờ
1. Ngày thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo ấn định trong Kế hoạch thời gian năm
học hằng năm.
2.4 Thời gian làm bài đối với mỗi môn thi:
a) Toán và Ngữ văn: 120 phút;
b) Lịch sử và Địa lí: 90 phút;
c) Vật lí, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ: 60 phút.
Điều 8. Sử dụng công ngh
nghệệ th
thôông tin
1. Cán bộ chuyên trách sử dụng công nghệ thông tin làm công tác thi phải
am hiểu về công nghệ thông tin, đã qua tập huấn sử dụng phần mềm, có địa chỉ thư
điện tử để liên hệ.
2. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh)
phải thiết lập hệ thống trao đổi thông tin thi chính xác, cập nhật giữa trường phổ
thông với sở giáo dục và đào tạo, với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Các đơn vị thống nhất sử dụng phần mềm quản lý thi theo quy định của
3

Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
4

Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
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Bộ Giáo dục và Đào tạo; phải thực hiện đúng quy trình, cấu trúc, thời hạn xử lý dữ
liệu và chế độ báo cáo theo văn bản hướng dẫn tổ chức thi hằng năm của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
4. Bố trí tại mỗi Hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo 01 điện thoại bàn (có loa
ngoài) và 01 máy vi tính để bàn (nếu có) có khả năng kết nối mạng Internet qua
đường truyền ADSL để sử dụng trong các ngày làm việc. Điện thoại và máy vi tính để
chung tại một phòng; Chủ tịch Hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo chịu trách nhiệm
quy định việc giám sát, sử dụng điện thoại và máy vi tính này.
ẩn, điều ki
ững ng
ườ
ng ra
Điều 9. Ti
Tiêêu chu
chuẩ
kiệện đố
đốii với nh
nhữ
ngườ
ườii tham gia Hội đồ
đồng
ng coi thi, Hội đồ
ng ch
ng ph
úc kh
đề thi, Hội đồ
đồng
đồng
chấấm thi, Hội đồ
đồng
phú
khảảo của kỳ thi
1. Những người tham gia Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm
thi, Hội đồng phúc khảo phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
a) Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao;
b) Nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ liên quan đến nhiệm vụ làm công tác
thi được phân công;
c) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị,
em vợ hoặc chồng; người giám hộ hoặc đỡ đầu; người được giám hộ hoặc được đỡ
đầu tham dự kỳ thi;
d) Không đang trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách
nhiệm hình sự.
2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 của
Điều này, thành viên Hội đồng ra đề thi, chấm thi, phúc khảo còn phải là những
người có kinh nghiệm giảng dạy và năng lực chuyên môn tốt.
ươ
ng II
Ch
Chươ
ương
CHU
ẨN BỊ CHO KỲ THI
CHUẨ
ức Hội đồ
ng coi thi5
Điều 10. Tổ ch
chứ
đồng
1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập các Hội đồng coi
thi để thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức coi thi.
2. Lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo Hội đồng coi thi
a) Trong mỗi Hội đồng coi thi, việc lập danh sách thí sinh dự thi ở mỗi
phòng thi được thực hiện như sau:
+ Xếp tên thí sinh dự thi theo thứ tự a, b, c,.. đối với các thí sinh không đăng
ký thi Ngoại ngữ;
+ Xếp tên thí sinh dự thi theo thứ tự a, b, c,... và theo thứ tự môn thi Tiếng
Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật đối với
5

Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
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các thí sinh đăng ký thi Ngoại ngữ.
b) Mỗi thí sinh có một số báo danh. Số báo danh của thí sinh gồm 06 (sáu)
chữ số được đánh tăng dần, liên tục đến hết số thí sinh của Hội đồng coi thi, đảm
bảo trong Hội đồng coi thi không có thí sinh trùng số báo danh.
c) Trong trường hợp Hội đồng coi thi có từ hai trường phổ thông trở lên,
việc lập danh sách thí sinh dự thi ở mỗi phòng thi được thực hiện theo quy định tại
điểm a, b khoản 2 Điều này đối với từng trường.
3. Sắp xếp phòng thi
a) Phòng thi được xếp theo môn thi; trong phòng thi phải đảm bảo khoảng
cách tối thiểu giữa 02 (hai) thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang là 1,2 mét;
mỗi phòng thi có tối đa 24 (hai mươi tư) thí sinh, riêng phòng thi cuối cùng của
Hội đồng coi thi, được xếp đến 28 (hai mươi tám) thí sinh.
Đối với Hội đồng coi thi có từ hai trường phổ thông trở lên, không được xếp thí
sinh của các trường khác nhau trong một phòng thi, trừ phòng thi cuối cùng.
Đối với môn Ngoại ngữ, được xếp các thí sinh dự thi các môn Ngoại ngữ
khác nhau trong cùng phòng thi nhưng phải thu bài riêng theo môn.
b) Số phòng thi của mỗi Hội đồng coi thi được đánh từ số 001 đến hết.
ng ký dự thi
Điều 11. Đă
Đăng
1. Người học theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Quy chế này đăng
ký dự thi tại trường phổ thông, nơi học lớp 12.
2. Thí sinh tự do được đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn quận,
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cư trú, theo xác nhận của chính quyền cấp xã.
3. Hồ sơ đăng ký dự thi đối với giáo dục trung học phổ thông gồm:
a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
b) Học bạ trung học phổ thông (bản chính);
c) Giấy khai sinh (bản sao);
d) Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chứng thực);
đ) Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) gồm:
- Giấy chứng nhận con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người
được hưởng chính sách như thương binh; con của Anh hùng lực lượng vũ trang
nhân dân, Anh hùng lao động do phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã
hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) cấp;
- Bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh
tế mới, xã đặc biệt khó khăn do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
e)6 Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích
(nếu có) gồm:
6

Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
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- Chứng nhận nghề phổ thông;
- Chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi do Ngành Giáo dục tổ chức hoặc
phối hợp với các ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung
học phổ thông, gồm: thi học sinh giỏi các môn văn hoá; thi thí nghiệm thực hành
(Vật lí, Hoá học, Sinh học); thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc
phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế.
g) Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng
điểm khuyến khích nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng cộng
điểm khuyến khích.
4. Hồ sơ đăng ký dự thi đối với giáo dục thường xuyên gồm:
a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
b) Học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học có hướng
dẫn (bản chính);
c) Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên
nghiệp (bản chứng thực);
d) Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) gồm:
- Giấy chứng nhận con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người
được hưởng chính sách như thương binh; con của Anh hùng lực lượng vũ trang
nhân dân, Anh hùng lao động do phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã
hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) cấp;
- Bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh
tế mới, xã đặc biệt khó khăn do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
đ) Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích
(nếu có) theo quy định tại Điều 34 của Quy chế này.
e) Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng
điểm khuyến khích nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng cộng
điểm khuyến khích.
5. Thí sinh tự do ngoài các hồ sơ quy định tại khoản 3 và khoản 4 của Điều
này phải có thêm Giấy xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi của
trường phổ thông nơi dự thi năm trước; Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi
học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực (đối với những học sinh xếp
loại kém về học lực quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Quy chế này); Giấy
xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về tư cách, phẩm chất đạo đức và
việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương (đối
với những học sinh xếp loại yếu về hạnh kiểm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4
của Quy chế này).
6. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi: chậm nhất trước ngày thi 30 ngày.
Sau thời hạn này, không nhận thêm hồ sơ đăng ký dự thi.
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ng III
Ch
Chươ
ương
CÔNG TÁC ĐỀ THI
ng ra đề thi
Điều 12. Hội đồ
đồng
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng ra đề
thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1. Thành phần:
a) Chủ tịch Hội đồng ra đề thi: Lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất
lượng giáo dục;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng ra đề thi: Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm
định chất lượng giáo dục hoặc Lãnh đạo phòng Khảo thí thuộc Cục Khảo thí và
Kiểm định chất lượng giáo dục, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
c) Thư ký Hội đồng ra đề thi: cán bộ, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ;
d) Mỗi môn thi có một tổ ra đề thi gồm tổ trưởng, các cán bộ biên soạn đề
thi và các cán bộ phản biện đề thi là giảng viên các đại học, học viện, trường đại
học, cao đẳng; chuyên viên của các sở giáo dục và đào tạo, giáo viên hoặc đang
giảng dạy chương trình trung học phổ thông ở các trường phổ thông;
đ) Lực lượng bảo vệ: cán bộ bảo vệ của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo,
cán bộ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ của Ngành Công an.
2. Nhiệm vụ:
a) Tổ chức soạn thảo các đề thi, hướng dẫn chấm thi của đề chính thức và dự bị;
b) Tổ chức phản biện đề thi và hướng dẫn chấm thi;
c) Tổ chức chuyển đề thi gốc tới các sở giáo dục và đào tạo;
d) Đảm bảo tuyệt đối bí mật, an toàn của đề thi và hướng dẫn chấm thi từ lúc
bắt đầu biên soạn đề thi cho tới khi thi xong.
3. Nguyên tắc làm việc:
a) Hội đồng ra đề thi làm việc tập trung theo nguyên tắc cách ly triệt để từ
khi bắt đầu làm đề đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi; Danh sách Hội
đồng ra đề thi phải được giữ bí mật tuyệt đối;
b) Các tổ ra đề thi và các thành viên khác của Hội đồng ra đề thi làm việc
độc lập và trực tiếp với Lãnh đạo Hội đồng ra đề thi;
c) Mỗi thành viên của Hội đồng ra đề thi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ
nội dung, về việc đảm bảo bí mật, an toàn của đề thi theo đúng chức trách của
mình, theo nguyên tắc bảo vệ bí mật quốc gia.
Điều 13. Yêu cầu của đề thi
1. Đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải đạt các yêu cầu:
a) Nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông hiện hành,
chủ yếu lớp 12 trung học phổ thông;
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b) Kiểm tra bao quát kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu
biết về thực hành của người học;
c) Đảm bảo tính chính xác, khoa học, tính sư phạm;
d) Phân loại được trình độ của người học;
đ) Phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi;
e) Nếu đề thi tự luận gồm nhiều câu hỏi thì phải ghi rõ số điểm của mỗi câu
hỏi vào đề thi; điểm của bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm đều được quy về
thang điểm 10;
g) Đề thi phải ghi rõ có mấy trang và có chữ "HẾT" tại điểm kết thúc đề.
2. Trong một kỳ thi, mỗi môn thi có đề thi chính thức và đề thi dự bị với mức
độ tương đương về yêu cầu và nội dung; mỗi đề thi có hướng dẫn chấm thi kèm theo.
3. Đề thi và hướng dẫn chấm thi của mỗi môn thi thuộc danh mục tài liệu tối
mật theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ cho đến thời điểm hết giờ
làm bài của môn thi đó.
Điều 14. Khu vực làm đề thi
1. Khu vực làm đề thi phải là một địa điểm an toàn, biệt lập và được bảo vệ
suốt thời gian làm đề thi, có đầy đủ điều kiện về thông tin liên lạc, phương tiện bảo
mật, phòng cháy chữa cháy. Người làm việc trong khu vực làm đề thi chỉ hoạt
động trong phạm vi cho phép và phải đeo phù hiệu riêng.
2. Các thành viên Hội đồng ra đề thi phải cách ly triệt để từ khi tiến hành
làm đề thi cho đến khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi, không được dùng điện
thoại hay bất kỳ phương tiện thông tin liên lạc cá nhân nào khác. Trong trường hợp
cần thiết, chỉ Lãnh đạo Hội đồng ra đề thi mới được liên hệ bằng điện thoại cố định
duy nhất của Hội đồng ra đề thi dưới sự giám sát của cán bộ bảo vệ, công an. Máy
móc và thiết bị tại nơi làm đề thi, dù bị hư hỏng hay không dùng đến, chỉ được đưa
ra ngoài khu vực cách ly sau khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi.
3. Mỗi tổ ra đề thi phải thường trực trong suốt thời gian các địa phương in
sao đề thi và trong suốt thời gian thí sinh làm bài thi của môn phụ trách để giải đáp
và xử lý các vấn đề liên quan đến đề thi.
Các thành viên Hội đồng ra đề thi chỉ được ra khỏi khu vực làm đề thi sau khi
thi xong môn thi cuối cùng của kỳ thi. Riêng Tổ trưởng ra đề thi hoặc người được ủy
quyền phải trực trong thời gian chấm thi theo sự phân công của Ban Chỉ đạo thi tốt
nghiệp trung học phổ thông Trung ương (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thi Trung ương).
Điều 15. Quy tr
trìình ra đề thi
1. Đề thi đề xuất và câu trắc nghiệm thuộc ngân hàng câu hỏi thi:
a) Đề thi đề xuất và câu trắc nghiệm thuộc ngân hàng câu hỏi thi là căn cứ
tham khảo quan trọng cho Hội đồng ra đề thi, phải đáp ứng yêu cầu quy định tại
Điều 13 của Quy chế này;
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b) Đề thi (tự luận) đề xuất do một số chuyên gia khoa học, giảng viên, giáo
viên có uy tín và năng lực khoa học ở một số cơ sở giáo dục đại học và trường phổ
thông đề xuất theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi đề xuất và danh
sách người ra đề thi đề xuất phải được giữ bí mật tuyệt đối;
c) Các đề thi đề xuất do chính người ra đề thi đề xuất niêm phong và gửi về
địa chỉ được ghi trong công văn đề nghị;
d) Đối với đề thi theo phương pháp trắc nghiệm:
- Cán bộ Hội đồng ra đề thi rút câu hỏi trắc nghiệm từ ngân hàng câu trắc nghiệm.
- Tổ trưởng môn thi phân công các thành viên trong tổ ra đề, thẩm định từng
câu trắc nghiệm theo đúng yêu cầu về nội dung đề thi được quy định tại Điều 13
của Quy chế này.
- Tổ ra đề làm việc chung, lần lượt chỉnh sửa từng câu trắc nghiệm trong đề
thi dự kiến.
- Sau khi chỉnh sửa lần cuối Tổ trưởng môn thi ký tên vào đề thi và giao cho
Chủ tịch Hội đồng ra đề thi.
- Cán bộ Hội đồng ra đề thi thực hiện khâu trộn đề thi thành nhiều phiên bản
khác nhau.
- Tổ ra đề rà soát từng phiên bản đề thi, đáp án và ký tên vào từng phiên bản
của đề thi.
e) Người ra đề thi đề xuất và những người khác tiếp xúc với đề thi đề xuất và
câu trắc nghiệm lấy từ ngân hàng câu hỏi thi phải giữ bí mật tuyệt đối các đề thi đề
xuất và câu trắc nghiệm, không được phép công bố dưới bất kỳ hình thức nào,
trong bất cứ thời gian nào.
2. Soạn thảo đề thi:
Căn cứ yêu cầu của đề thi, mỗi tổ ra đề thi có trách nhiệm soạn thảo đề thi,
hướng dẫn chấm thi (chính thức và dự bị) cho một môn thi. Việc soạn thảo đề thi và
hướng dẫn chấm thi phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 13 của Quy chế này.
3. Phản biện đề thi:
a) Sau khi soạn thảo, các đề thi được tổ chức phản biện. Các cán bộ phản
biện đề thi có trách nhiệm đọc và đánh giá đề thi theo các yêu cầu quy định tại
Điều 13 của Quy chế này; đề xuất phương án chỉnh lý, sửa chữa đề thi nếu thấy
cần thiết;
b) Ý kiến đánh giá của các cán bộ phản biện đề thi là một căn cứ giúp Chủ
tịch Hội đồng ra đề thi trong việc quyết định duyệt đề thi.
Điều 16. In sao đề thi
1. Mỗi tỉnh, thành phố chỉ thành lập một Hội đồng in sao đề thi tốt nghiệp
trung học phổ thông.
2. Thành phần Hội đồng in sao đề thi:
a) Chủ tịch Hội đồng in sao đề thi: Một lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo.
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Trường hợp đặc biệt được thay bằng trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng
giáo dục (gọi tắt là phòng khảo thí) hoặc trưởng phòng giáo dục trung học hoặc
trưởng phòng giáo dục thường xuyên;
b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng in sao đề thi: Trưởng hoặc phó trưởng phòng
khảo thí hoặc phòng giáo dục trung học hoặc phòng giáo dục thường xuyên;
c) Thư ký và ủy viên Hội đồng in sao đề thi là chuyên viên, cán bộ, giáo viên,
nhân viên do sở giáo dục và đào tạo quản lý. Số lượng thư ký và ủy viên do Giám
đốc sở giáo dục và đào tạo quy định;
d) Lực lượng bảo vệ là cán bộ bảo vệ của cơ quan sở giáo dục và đào tạo,
cán bộ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ của Ngành Công an.
3. Nhiệm vụ của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo: Chịu trách nhiệm toàn bộ
về việc tiếp nhận đề thi gốc còn nguyên niêm phong của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
quy định thời gian in sao đề thi, số lượng đề thi in sao, chuyển giao đề thi gốc còn
nguyên niêm phong cho Chủ tịch Hội đồng in sao đề thi; tiếp nhận hoặc ủy quyền
cho người khác tiếp nhận đề thi in sao đã được niêm phong; tổ chức chuyển đề thi
đã được niêm phong đến các Hội đồng coi thi; đảm bảo an toàn, bí mật của đề thi
trong quá trình vận chuyển;
4. Nhiệm vụ của Hội đồng in sao đề thi:
a) Tiếp nhận, bảo quản đề thi gốc còn nguyên niêm phong của Bộ Giáo dục
và Đào tạo do Giám đốc sở giáo dục đào tạo chuyển đến, chịu trách nhiệm toàn bộ
về sự an toàn, bí mật của đề thi;
b) In sao đề thi các môn theo số lượng được giao và niêm phong đề thi cho
từng phòng thi; nếu có vướng mắc, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp về kỹ
thuật in sao, nội dung đề thi trong quá trình in sao;
c) Tổ chức in sao đề thi theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và
Đào tạo; in sao đề thi lần lượt cho từng môn thi theo lịch thi, in sao xong, vào bì,
niêm phong, đóng gói đến từng phòng thi, thu dọn sạch sẽ, sau đó mới chuyển sang
in sao đề thi của môn tiếp theo;
d) Chuyển giao các bì đề thi đã niêm phong cho Giám đốc sở giáo dục và
đào tạo hoặc người được Giám đốc sở giáo dục và đào tạo uỷ quyền bằng văn bản.
5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng in sao đề thi:
a) Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và chỉ đạo Hội đồng in sao đề thi thực
hiện nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cho các thành viên;
b) Đề nghị khen thưởng, xử lý vi phạm đối với các thành viên của Hội đồng
in sao đề thi.
6. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng in sao đề thi:
Hội đồng in sao đề thi làm việc tập trung theo nguyên tắc cách ly triệt để từ
khi mở niêm phong đề thi gốc đến khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi. Quy
định này là không bắt buộc đối với Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo sở giáo dục và
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đào tạo với điều kiện Chủ tịch Hội đồng không tiếp xúc với đề thi kể từ khi bắt đầu
mở niêm phong bì đựng đề thi.
Người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ hoạt động trong phạm vi cho
phép, phải đeo phù hiệu riêng và không được dùng điện thoại hay bất kỳ phương
tiện thông tin liên lạc cá nhân nào khác. Trong trường hợp cần thiết, chỉ Lãnh đạo
Hội đồng in sao đề thi mới được liên hệ bằng điện thoại cố định duy nhất của Hội
đồng in sao đề thi dưới sự giám sát của cán bộ bảo vệ, công an. Máy móc và thiết
bị tại khu vực cách ly in sao đề thi, dù bị hư hỏng hay không dùng đến, chỉ được
đưa ra ngoài khu vực đó sau khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi.
ườ
ng
Điều 17. Xử lý các sự cố bất th
thườ
ường
1. Trường hợp đề thi có những sai sót:
a) Nếu phát hiện sai sót của đề thi trong quá trình in sao, Lãnh đạo Hội đồng
in sao đề thi phải báo cáo ngay với Hội đồng ra đề thi theo số điện thoại riêng ghi
trong văn bản hướng dẫn in sao đề thi để có phương án xử lý;
b) Nếu phát hiện sai sót của đề thi trong quá trình coi thi, Hội đồng coi thi
phải báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh báo cáo
Ban Chỉ đạo thi Trung ương để có phương án xử lý;
Tuỳ theo tính chất và mức độ sai sót, tuỳ theo thời gian phát hiện sớm hay
muộn, Ban Chỉ đạo thi Trung ương giao cho Chủ tịch Hội đồng ra đề thi cân nhắc
và quyết định xử lý theo một trong các phương án sau:
- Chỉ đạo các Hội đồng coi thi sửa chữa kịp thời các sai sót và thông báo cho
thí sinh biết, nhưng không kéo dài thời gian làm bài;
- Chỉ đạo các Hội đồng coi thi sửa chữa các sai sót, thông báo cho thí sinh
biết và kéo dài thích đáng thời gian làm bài cho thí sinh;
- Chỉ đạo các Hội đồng coi thi không sửa chữa, vẫn để thí sinh làm bài. Sau
đó sẽ xử lý khi chấm thi (có thể điều chỉnh đáp án và thang điểm trong Hướng dẫn
chấm thi cho thích hợp);
- Tổ chức thi lại môn có sự cố bằng đề thi dự bị vào thời gian thích hợp, sau
buổi thi cuối cùng của kỳ thi.
2. Trường hợp đề thi bị lộ:
a) Chỉ có Ban Chỉ đạo thi Trung ương mới có thẩm quyền kết luận về tình
huống lộ đề thi. Khi đề thi chính thức bị lộ, Ban Chỉ đạo thi Trung ương quyết định
đình chỉ môn thi bị lộ đề. Các môn thi khác vẫn tiếp tục bình thường theo lịch.
Môn bị lộ đề sẽ được thi bằng đề thi dự bị vào thời gian thích hợp, sau buổi thi
cuối cùng của kỳ thi;
b) Ban Chỉ đạo thi Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức
năng để kiểm tra, xác minh, kết luận nguyên nhân lộ đề thi, người làm lộ đề thi và
những người liên quan, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp thiên tai xảy ra bất thường trong những ngày thi:
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a) Nếu thiên tai xảy ra nghiêm trọng trên quy mô toàn quốc, Ban Chỉ đạo thi
Trung ương báo cáo Bộ trưởng quyết định lùi buổi thi vào thời gian thích hợp;
b) Nếu thiên tai xảy ra trong phạm vi hẹp ở một số địa phương, Ban Chỉ đạo
thi cấp tỉnh của các địa phương có thiên tai phải huy động sự hỗ trợ của các lực
lượng trên địa bàn dưới sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương để thực
hiện các phương án dự phòng, kể cả việc thay đổi địa điểm thi. Nếu xảy ra tình
huống bất khả kháng, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo thi Trung
ương cho phép lùi môn thi vào thời gian thích hợp sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi
với đề thi dự bị; các môn còn lại vẫn thi theo lịch chung.
4. Các trường hợp bất thường khác đều phải được báo cáo và xử lý kịp thời
theo phân cấp quản lý, chỉ đạo kỳ thi.
ươ
ng IV
Ch
Chươ
ương
COI THI
ng coi thi
Điều 18. Hội đồ
đồng
1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập các Hội đồng coi
thi để thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức coi thi tại đơn vị.
2. Thành phần Hội đồng coi thi:
a) Chủ tịch Hội đồng coi thi: Lãnh đạo trường phổ thông có năng lực quản lý,
trình độ chuyên môn, nắm vững Quy chế thi;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi: lãnh đạo, tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc
thư ký Hội đồng trường phổ thông có năng lực quản lý, nắm vững Quy chế thi;
c) Thư ký Hội đồng coi thi: tổ trưởng, phó tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc thư ký
Hội đồng trường phổ thông, giáo viên của trường phổ thông, nắm vững Quy chế thi;
d) Giám thị: giáo viên có tinh thần trách nhiệm, nắm vững Quy chế thi, đang
dạy tại các trường phổ thông hoặc trường trung học cơ sở;
đ) Công an, bảo vệ và nhân viên phục vụ.
3. Việc cử các thành viên mỗi Hội đồng coi thi phải bảo đảm:
a) Chủ tịch Hội đồng coi thi và các Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi (trừ các
Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi phụ trách cơ sở vật chất), 1/2 số thư ký trở lên và
toàn bộ giám thị được điều động đến từ những cơ sở giáo dục không có học sinh
dự thi tại Hội đồng coi thi;
b) Trong mỗi phòng thi phải đủ 2 giám thị; số giám thị ngoài phòng thi được
bố trí tuỳ theo yêu cầu riêng của từng Hội đồng coi thi;
c) Số lượng thành viên của Hội đồng coi thi do Giám đốc sở giáo dục và đào
tạo quy định. Mỗi Hội đồng coi thi phải có một số thành viên dự phòng ít nhất
bằng 10% so với tổng số thành viên chính thức để điều động khi cần thiết.
4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng coi thi:
a) Nhiệm vụ:
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- Kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, các thủ tục cần thiết, các điều kiện an ninh,
trật tự, phòng cháy, chữa cháy; rà soát đội ngũ lãnh đạo, thư ký và giám thị (về số
lượng, chất lượng) của Hội đồng coi thi, đảm bảo cho kỳ thi được tiến hành an toàn,
nghiêm túc;
- Tiếp nhận và bảo quản an toàn đề thi, tổ chức coi thi và thực hiện các công
việc đảm bảo cho công tác coi thi;
- Thu và bảo quản bài thi, không để thất lạc, mất bài thi, tờ giấy thi; lập các
biên bản, hồ sơ theo quy định; bàn giao toàn bộ bài thi, các biên bản và hồ sơ coi
thi cho sở giáo dục và đào tạo;
- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế thi của các thành viên trong Hội
đồng coi thi và thí sinh;
- Quản lý kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành.
b) Quyền hạn:
- Từ chối tiếp nhận nơi đặt địa điểm thi của Hội đồng coi thi, trình Ban Chỉ
đạo thi cấp tỉnh xem xét giải quyết nếu thấy không đủ các điều kiện về cơ sở vật
chất, các điều kiện an toàn cho công tác coi thi;
- Từ chối tiếp nhận đề thi nếu phát hiện thấy dấu hiệu không đảm bảo bí mật
của đề thi và báo cáo Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, xin chủ trương giải quyết;
- Tuỳ theo mức độ sai phạm, áp dụng kỷ luật từ khiển trách đến đình chỉ thi
hoặc đề nghị cấm thi từ 01 đến 02 năm đối với thí sinh vi phạm Quy chế thi;
- Tuỳ theo mức độ vi phạm Quy chế thi, thực hiện việc nhắc nhở đến đình chỉ
nhiệm vụ đối với giám thị và các nhân viên tham gia làm thi hoặc đề nghị các cấp có
thẩm quyền có hình thức kỷ luật đối với các giám thị và nhân viên vi phạm Quy chế thi.
5. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng coi thi:
a) Chủ tịch Hội đồng coi thi:
- Điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của Hội đồng coi thi;
- Tổ chức cho các thành viên của Hội đồng coi thi và thí sinh học tập Quy
chế, nắm vững và thực hiện các quy định của kỳ thi;
- Phân công giám thị phòng thi đảm bảo khách quan, chặt chẽ, thực hiện
nguyên tắc: hai giám thị trong một phòng thi phải là giáo viên dạy khác trường;
giám thị không coi thi quá một môn đối với mỗi phòng thi; hai giám thị không
cùng coi thi quá một lần;
- Xem xét, quyết định hoặc đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật đối với những
người vi phạm Quy chế thi và các quy định của kỳ thi;
- Trực tiếp báo cáo và tổ chức thực hiện các phương án xử lý khi xảy ra
những trường hợp quy định tại Điều 17 của Quy chế này sau khi tham khảo ý kiến
các thành viên trong Hội đồng coi thi;
- Bàn giao toàn bộ bài thi, hồ sơ coi thi đã niêm phong cho Giám đốc sở giáo
dục và đào tạo.
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b) Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi:
- Giúp Chủ tịch Hội đồng coi thi trong công tác điều hành và chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng coi thi về phần việc được phân công;
- Trong thời gian thi, Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi phụ trách cơ sở vật chất
chỉ được có mặt tại khu vực phòng thi khi cần thiết, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội
đồng coi thi.
c) Thư ký Hội đồng coi thi: giúp Chủ tịch Hội đồng coi thi soạn thảo các văn
bản, lập các bảng biểu cần thiết, ghi biên bản các cuộc họp và biên bản tường thuật
quá trình làm việc của Hội đồng coi thi; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch
Hội đồng coi thi phân công.
d) Giám thị:
- Giám thị trong phòng thi:
+ Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát thí sinh trong phòng thi thực
hiện đúng Quy chế, nội quy thi;
+ Nhận đề thi từ Chủ tịch Hội đồng coi thi và phát đề thi cho thí sinh tại
phòng thi; ký tên vào giấy nháp và giấy làm bài của thí sinh;
+ Niêm phong và bàn giao đề thi thừa cho Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc
người được Chủ tịch Hội đồng coi thi uỷ quyền tại phòng thi;
+ Thu bài làm của thí sinh, kiểm tra đủ số bài, số tờ của từng bài, sắp xếp
theo trình tự số báo danh, cho vào túi và nộp đầy đủ cho Chủ tịch Hội đồng coi thi
hoặc người được Chủ tịch Hội đồng coi thi uỷ quyền;
+ Lập biên bản và đề nghị xử lý kỷ luật những thí sinh vi phạm Quy chế thi. 7
- Riêng đối với coi thi môn thi trắc nghiệm, ngoài các công việc nêu trên,
giám thị trong phòng thi phải thực hiện các công việc sau:
+ Nhận túi đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), hồ sơ thi liên quan
mang về phòng thi; ký tên vào giấy nháp và phiếu TLTN;
+ Phát phiếu TLTN và giấy nháp, hướng dẫn thí sinh điền vào các mục từ 1
7

Đoạn: “- Giám thị trong phòng thi:
+ Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát thí sinh trong phòng thi thực hiện đúng Quy chế, nội quy thi;
+ Nhận đề thi từ Chủ tịch Hội đồng coi thi và giao đề thi cho thí sinh tại phòng thi;
+ Thu bài do thí sinh nộp, kiểm tra đủ số bài, số tờ của từng bài và nộp đầy đủ cho Chủ tịch Hội đồng coi thi
hoặc người được Chủ tịch Hội đồng coi thi uỷ quyền;
+ Lập biên bản và đề nghị kỷ luật những thí sinh vi phạm Quy chế thi” được sửa đổi bởi đoạn:
“- Giám thị trong phòng thi:
+ Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát thí sinh trong phòng thi thực hiện đúng Quy chế, nội quy thi;
+ Nhận đề thi từ Chủ tịch Hội đồng coi thi và phát đề thi cho thí sinh tại phòng thi; ký tên vào giấy nháp và
giấy làm bài của thí sinh;
+ Niêm phong và bàn giao đề thi thừa cho Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc người được Chủ tịch Hội đồng coi
thi uỷ quyền tại phòng thi;
+ Thu bài làm của thí sinh, kiểm tra đủ số bài, số tờ của từng bài, sắp xếp theo trình tự số báo danh, cho vào
túi và nộp đầy đủ cho Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc người được Chủ tịch Hội đồng coi thi uỷ quyền;
+ Lập biên bản và đề nghị xử lý kỷ luật những thí sinh vi phạm Quy chế thi.” theo quy định tại khoản 1 Điều 1
của Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học
phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2013.
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đến 9 trên phiếu TLTN;
+ Phát đề thi cho thí sinh sao cho 2 thí sinh ngồi cạnh nhau (theo cả hàng
ngang và hàng dọc) không có cùng mã đề thi. Khi phát đề thi, yêu cầu thí sinh để
đề thi dưới phiếu TLTN và không được xem đề thi. Khi thí sinh cuối cùng nhận
được đề thi thì cho phép thí sinh lật đề thi lên và ghi, tô mã đề thi vào phiếu TLTN,
ghi mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi;
+ Kiểm tra việc ghi và tô mã đề thi vào phiếu TLTN của thí sinh (so sánh mã
đề thi đã ghi, tô trên phiếu TLTN và ghi trên phiếu thu bài thi với mã đề thi ghi
trên tờ đề thi của thí sinh);
+ Không cho thí sinh ra khỏi phòng thi và không thu phiếu TLTN trước khi
hết giờ làm bài;
+ Bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc người được Chủ tịch Hội
đồng coi thi uỷ quyền toàn bộ phiếu TLTN (đã được xếp sắp theo số báo danh từ
nhỏ đến lớn) và một bản phiếu thu bài thi (đã điền mã đề thi và có đủ chữ ký thí
sinh) được bỏ vào túi bài thi. Một bản phiếu thu bài thi còn lại để bên ngoài túi bài
thi được bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc người được Chủ tịch Hội
đồng coi thi uỷ quyền (để chuyển cho Thủ trưởng đơn vị lưu giữ, quản lý độc lập
với Tổ chấm thi trắc nghiệm).
- Giám thị ngoài phòng thi:
+ Theo dõi, giám sát thí sinh và giám thị trong phòng thi thực hiện Quy chế
thi tại khu vực được Chủ tịch Hội đồng coi thi phân công;
+ Thực hiện một số công việc cần thiết phục vụ nhiệm vụ coi thi do Chủ tịch
Hội đồng coi thi phân công.
đ) Công an, bảo vệ và nhân viên phục vụ kỳ thi:
- Công an, bảo vệ và nhân viên phục vụ kỳ thi do Chủ tịch Hội đồng coi thi
trực tiếp điều hành, chịu trách nhiệm về phần việc được phân công nhằm bảo đảm
cho kỳ thi tiến hành được nghiêm túc, an toàn;
- Công an, bảo vệ và nhân viên phục vụ kỳ thi không được vào khu vực
phòng thi, kể cả hành lang phòng thi khi thí sinh đang làm bài, trừ trường hợp được
Chủ tịch Hội đồng coi thi cho phép.
6. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng coi thi: tất cả mọi người tham gia tổ
chức thi đều phải được học tập, nắm vững Quy chế thi; tuyệt đối không được mang
theo và sử dụng các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân trong khu vực thi khi
các buổi thi đang diễn ra.
òng thi
Điều 19. Ph
Phò
1. Sắp xếp phòng thi theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Quy chế này.
2.8 Cửa vào phòng thi phải niêm yết:
8

Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
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a) Bảng danh sách thí sinh trong phòng thi theo từng môn thi;
b) Quy định về vật dụng được mang vào phòng thi.
Điều 20. Các vật dụng đượ
đượcc mang vào ph
phòòng thi9
Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ,
thước tính, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ cắm thêm vào và không soạn thảo
được văn bản, Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (do Nhà xuất bản Giáo
dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì),
các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền
được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu
không có thiết bị hỗ trợ khác.
ách nhi
Điều 21. Tr
Trá
nhiệệm của th
thíí sinh
1. Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định, chấp hành hiệu lệnh của
Hội đồng coi thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau
khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.
2. Xuất trình thẻ dự thi hoặc giấy chứng minh nhân dân cho giám thị khi gọi
đến tên và số báo danh của mình. Giám thị cho phép mới được vào phòng thi; ngồi
đúng chỗ ghi số báo danh trong phòng thi.
3. Khi nhận đề thi, phải kiểm soát kỹ số trang và chất lượng các trang in.
Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với
giám thị phòng thi, chậm nhất 15 phút sau khi phát đề.
4. Không được trao đổi bàn bạc, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động
gian lận và làm mất trật tự phòng thi. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo giám
thị. Khi được phép nói, thí sinh đứng báo cáo rõ với giám thị ý kiến của mình.
5. Phải viết bài thi rõ ràng, không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không
được viết bằng bút chì (trừ vẽ đường tròn bằng com pa và tô các ô trên phiếu trả lời
trắc nghiệm); chỉ được viết bằng một thứ mực (không được dùng mực đỏ); phần viết
hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xoá bằng bất kỳ cách gì.
6. Đối với đề thi có phần tự chọn, thí sinh chỉ được làm bài một trong hai
phần tự chọn; nếu làm bài cả hai phần tự chọn thì không được chấm điểm cả hai
phần tự chọn.
7.10 Từng môn thi, ký tên vào bảng ghi tên dự thi.
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
9

Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 06
tháng 4 năm 2013.
10

Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
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8. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng viết ngay.
9. Khi nộp bài thi, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu
thu bài thi. Không làm được bài cũng phải nộp giấy thi. Không nộp giấy nháp.
10. Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc
nghiệm. Đối với môn thi tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi sau khi hết
2/3 thời gian làm bài của môn thi; trước khi ra khỏi phòng thi phải nộp bài thi kèm
theo đề thi, giấy nháp.
11. Trong trường hợp đặc biệt, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của
giám thị trong phòng thi và phải chịu sự giám sát của giám thị ngoài phòng thi
hoặc cán bộ của Hội đồng coi thi do Chủ tịch Hội đồng coi thi phân công.
12. Khi dự thi các môn trắc nghiệm:
a) Thí sinh phải làm bài thi trên phiếu TLTN được in sẵn theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo; bài làm phải có hai chữ ký của hai giám thị. Trên phiếu TLTN
chỉ được viết một thứ mực, không phải là mực đỏ. Các ô số báo danh, ô mã đề thi, ô
trả lời chỉ được tô bằng bút chì đen. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi
câu trả lời, thí sinh phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô kín ô khác mà mình lựa chọn;
b) Điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu TLTN,
đối với số báo danh phải tô đủ cả 6 ô (kể cả các số 0 phía trước); điền chính xác mã
đề thi vào hai phiếu thu bài thi;
c) Khi nhận đề thi phải để đề thi dưới tờ phiếu TLTN; không được xem đề
thi khi giám thị chưa cho phép;
d) Phải kiểm tra đề thi để đảm bảo: đề thi có đủ số lượng câu trắc nghiệm
như đã ghi trong đề; nội dung đề được in rõ ràng, không thiếu chữ, mất nét; tất cả
các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi. Nếu có những chi tiết bất thường
trong đề thi, hoặc có 2 đề thi trở lên, thí sinh phải báo ngay cho giám thị để xử lý;
đ) Khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm, có lệnh thu bài thí sinh phải ngừng
làm bài, đặt phiếu TLTN lên trên đề thi và chờ nộp phiếu TLTN theo hướng dẫn
của giám thị. Thí sinh không làm được bài vẫn phải nộp phiếu TLTN. Khi nộp
phiếu TLTN, thí sinh phải ký tên vào hai phiếu thu bài thi;
e) Thí sinh không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Chỉ được rời
phòng thi sau khi giám thị đã kiểm đủ số phiếu TLTN của cả phòng thi và cho
phép thí sinh ra về.
13. Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn
của giám thị.
ng coi thi
Điều 22. Công vi
việệc của Hội đồ
đồng
1. Chủ tịch Hội đồng coi thi, Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi, Thư ký Hội
đồng coi thi có mặt tại địa điểm thi trước ngày thi (thời gian cụ thể do Giám đốc sở
giáo dục và đào tạo quy định) và thực hiện các công việc sau:
a) Kiểm tra việc chuẩn bị cho kỳ thi, tiếp nhận địa điểm thi, cơ sở vật chất và
các phương tiện để tổ chức kỳ thi;
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b) Tiếp nhận hồ sơ thi, niêm yết danh sách thí sinh dự thi;
c) Giải quyết những công việc cần thiết của kỳ thi, thống nhất những quy
định về hiệu lệnh, phương pháp tiến hành kỳ thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho
từng thành viên của Hội đồng coi thi; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy
định tại khoản 2 của Điều này.
2. Các giám thị trong Hội đồng coi thi có mặt tại địa điểm thi trước ngày thi
ít nhất 01 ngày để họp Hội đồng coi thi, nghiên cứu Quy chế, các văn bản, các quy
định có liên quan đến kỳ thi, kiểm tra hồ sơ thi, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất
phục vụ thi và làm một số phần việc của Hội đồng coi thi.
3.11 Trước khi tiến hành buổi thi đầu tiên, Hội đồng coi thi phải tập trung toàn
bộ thí sinh và toàn thể Hội đồng coi thi để tổ chức khai mạc kỳ thi. Từ môn thi thứ 2,
trước mỗi môn thi phải họp Hội đồng coi thi để rút kinh nghiệm coi thi môn trước,
phổ biến những việc cần làm và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
4. Bảo quản đề thi:
Sau khi nhận đề thi, Chủ tịch Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm về việc bảo
quản đề thi chưa sử dụng.
5. Niêm phong theo các môn thi12:
a)13 Giám thị trong phòng thi phải niêm phong các đề thi không sử dụng đến
(đề thừa) và bàn giao cho thư ký Hội đồng coi thi ngay tại phòng thi.
Sau mỗi môn thi, Hội đồng coi thi phải niêm phong ngay bài thi và các bì đề
thừa của môn thi đó trước tập thể Hội đồng coi thi.
b) Túi bài thi và hồ sơ coi thi được niêm phong đựng trong các hòm, tủ phải
được khoá và niêm phong, để trong một phòng chắc chắn, an toàn. Tại phòng này
có một thành viên của Hội đồng coi thi và một Lãnh đạo Hội đồng coi thi trực bảo
vệ 24/24 giờ;
c) Cần lập biên bản riêng về từng việc: mở bì đề thi trước giờ thi, niêm
phong, mở niêm phong, trực bảo vệ, bàn giao hồ sơ thi.
6. Sau khi thi xong môn cuối cùng, Hội đồng coi thi họp để:
a) Nhận xét đánh giá việc tổ chức kỳ thi;
11

Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
12

Cụm từ "buổi thi" được sửa đổi bởi cụm từ "môn thi" theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư số
09/2014/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành
kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số
04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
13

Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
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b) Đề nghị khen thưởng, kỷ luật;
c) Chứng kiến và ký xác nhận việc niêm phong bài thi, các hồ sơ thi của kỳ
thi, ký vào biên bản tổng kết Hội đồng coi thi.
7. Niêm phong và gửi bài thi:
a)14 Túi số 1: đựng bài thi và 01 Phiếu thu bài thi theo phòng thi của mỗi
môn thi. Giám thị trong phòng thi thu bài, nộp bài thi cho Chủ tịch Hội đồng coi
thi hoặc người được Chủ tịch Hội đồng coi thi ủy quyền; sau khi thu nhận và kiểm
tra số lượng bài thi, số tờ giấy thi của phòng thi, người nhận bài thi trực tiếp niêm
phong túi số 1 trước hai giám thị nộp bài thi, rồi cùng ký vào mép giấy niêm phong
bên ngoài túi;
b) Túi số 2: chứa các túi số 1 theo môn thi. Ngay sau khi việc niêm phong
các túi số 1 được hoàn tất, Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc người được Chủ tịch Hội
đồng coi thi ủy quyền trực tiếp niêm phong túi số 2 trước toàn thể các thành viên
của Hội đồng coi thi. Bên ngoài túi số 2 có chữ ký vào mép giấy niêm phong của 2
đại diện giám thị, 2 thư ký và Chủ tịch Hội đồng coi thi;
c)15 Túi số 3: đựng hồ sơ coi thi, gồm bảng ghi tên, ghi điểm đã có chữ ký
của các thí sinh dự thi, 01 phiếu thu bài thi theo phòng thi của mỗi môn thi, các
loại biên bản lập tại phòng thi và biên bản của Hội đồng coi thi; các đề thừa đã
niêm phong. Bên ngoài túi số 3 có chữ ký vào mép giấy niêm phong của 01 đại
diện giám thị, 01 thư ký và Chủ tịch Hội đồng coi thi;
d) Chủ tịch Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm về việc niêm phong, đóng gói,
bảo quản và bàn giao trực tiếp toàn bộ bài thi và hồ sơ thi của Hội đồng coi thi cho
sở giáo dục và đào tạo.
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Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
15

Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
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Cụm từ: “CHẤM THI VÀ PHÚC KHẢO” được sửa đổi bởi cụm từ: “CHẤM THI, CHẤM KIỂM TRA,
CHẤM THẨM ĐỊNH VÀ PHÚC KHẢO” theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 06
tháng 4 năm 2013.
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ng ch
ấm thi
Điều 23. Hội đồ
đồng
chấ
1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng chấm
thi tốt nghiệp trung học phổ thông (gọi tắt là Hội đồng chấm thi).
2. Hội đồng chấm thi có một tổ chấm thi trắc nghiệm và bộ phận giám sát
gồm 01 cán bộ thanh tra và 01 cán bộ công an (PA83).
Tổ chấm thi trắc nghiệm thực hiện việc chấm trên máy các bài thi trắc
nghiệm theo văn bản hướng dẫn chấm thi trắc nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
dưới sự giám sát trực tiếp, liên tục của bộ phận giám sát.
Bộ phận giám sát có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện quy trình chấm thi
trắc nghiệm của các thành viên tổ chấm thi; không tiếp xúc với bài thi.
3. Hội đồng chấm thi có một bộ phận làm phách bài thi tự luận, độc lập với
các tổ chấm thi. Bộ phận làm phách và các tổ chấm bài thi tự luận được bố trí sao
cho các thành viên của Hội đồng chấm thi không được tiếp xúc với bài thi tự luận
của học sinh trường phổ thông nơi họ công tác.
4. Thành phần Hội đồng chấm thi:
a) Chủ tịch Hội đồng chấm thi: Lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hoặc trưởng
phòng khảo thí hoặc trưởng phòng giáo dục trung học hoặc trưởng phòng giáo dục
thường xuyên thuộc sở giáo dục
b)17 Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi: Lãnh đạo phòng khảo thí, phòng giáo
dục trung học, phòng giáo dục thường xuyên thuộc sở giáo dục và đào tạo hoặc
Lãnh đạo trường phổ thông. Chủ tịch Hội đồng chấm thi phân công các Phó Chủ
tịch Hội đồng chấm thi phụ trách chấm các môn thi, chấm kiểm tra theo quy định
tại Điều 25a của Quy chế này;
c) Thư ký Hội đồng chấm thi: công chức phòng khảo thí, phòng giáo dục
trung học, phòng giáo dục thường xuyên thuộc sở giáo dục và đào tạo; lãnh đạo
hoặc thư ký Hội đồng giáo dục trường phổ thông;
d) Giám khảo: giáo viên trong biên chế, giáo viên cơ hữu các trường phổ
thông của tỉnh đã hoặc đang dạy môn thi;
đ) Tổ trưởng, Phó tổ trưởng tổ chấm thi: Tổ trưởng, Phó tổ trưởng tổ chuyên
môn các trường phổ thông hoặc giáo viên có năng lực chuyên môn, đã dạy lớp 12
ít nhất 02 năm, có kinh nghiệm chấm thi.
5. Số lượng thành viên của Hội đồng chấm thi do Giám đốc sở giáo dục và
đào tạo quyết định nhằm chấm bài thi chính xác, đúng tiến độ theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng chấm thi:
17

Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 06
tháng 4 năm 2013.
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a) Nhiệm vụ:
- Kiểm tra và tiếp nhận địa điểm, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của
Hội đồng chấm thi;
- Nhận toàn bộ bài thi, hồ sơ coi thi do các Hội đồng coi thi bàn giao;
- Chịu trách nhiệm bảo quản bài thi và hồ sơ coi thi đã nhận, trong suốt thời
gian chấm thi;
- Tiếp nhận văn bản hướng dẫn chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ Giám
đốc sở giáo dục và đào tạo và in sao để phục vụ việc chấm thi của Hội đồng chấm thi;
- Tổ chức chấm thi theo văn bản hướng dẫn chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
- Tổ chức nhập điểm bài thi đã chấm vào máy tính theo phần mềm quản lý
thi;
- Đánh giá tổng quát về chất lượng bài thi trắc nghiệm, bài thi tự luận của thí
sinh. Góp ý kiến về đề thi, hướng dẫn chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Giao nộp đầy đủ hồ sơ chấm thi và bài thi đã chấm cho sở giáo dục và đào tạo.
b) Quyền hạn:
- Chỉ tiến hành chấm thi khi địa điểm làm việc có đủ điều kiện, phương tiện
để đảm bảo sự an toàn của Hội đồng chấm thi và việc đánh giá chính xác, công
bằng kết quả kỳ thi và không chấm thi những bài thi vi phạm Quy chế thi đã bị Hội
đồng coi thi lập biên bản đề nghị huỷ kết quả thi;
- Lập biên bản đề nghị Giám đốc sở giáo dục và đào tạo xử lý kết quả của
những bài thi có dấu hiệu vi phạm Quy chế do Hội đồng chấm thi phát hiện;
- Xét duyệt và đề nghị công nhận tốt nghiệp cho thí sinh.
7. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng chấm thi:
a) Chủ tịch Hội đồng chấm thi:
- Điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của Hội đồng chấm thi;
- Xem xét, kết luận và đề nghị các hình thức kỷ luật đối với những người vi
phạm Quy chế thi trong giới hạn công việc được giao phụ trách;
- Đề nghị khen thưởng các thành viên có thành tích;
- Yêu cầu giám khảo chấm lại những bài thi của thí sinh khi thấy giám khảo
đó chấm không đúng hướng dẫn chấm thi. Đình chỉ việc chấm thi của giám khảo
khi giám khảo đó cố tình chấm sai mặc dù đã yêu cầu chấm lại;
- Chỉ đạo và phân công thực hiện việc lên điểm, hồi phách, xử lý kết quả
chấm thi.
b) Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi: giúp Chủ tịch Hội đồng chấm thi điều hành
một số công việc thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng chấm thi và chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng chấm thi về những phần việc được phân công;
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c) Thư ký Hội đồng chấm thi: chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng
chấm thi về việc soạn thảo các văn bản, lập các bảng biểu theo quy định, ghi biên
bản các cuộc họp của Hội đồng chấm thi;
d) Các thành viên khác: thực hiện nhiệm vụ theo sự điều hành và phân công
của Chủ tịch Hội đồng chấm thi.
ấm thi
Điều 24. Khu vực ch
chấ
1. Khu vực chấm thi bao gồm nơi chấm thi và nơi bảo quản bài thi được bố
trí gần nhau, có đủ phương tiện bảo quản an toàn và bảo mật bài thi, được tổ chức
bảo vệ 24/24 giờ.
2. Cửa phòng bảo quản bài thi được niêm phong sau mỗi buổi chấm. Mỗi lần
niêm phong, mở niêm phong phải có sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng chấm
thi (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi được Chủ tịch Hội đồng chấm thi uỷ
quyền), thanh tra thi và thư ký Hội đồng chấm thi.
3. Tuyệt đối không được mang các phương tiện thu phát thông tin, sao chép
tài liệu, giấy tờ riêng và các loại bút không nằm trong quy định của Hội đồng chấm
thi vào và ra khỏi khu vực chấm thi.
ng ch
Điều 25. Công vi
việệc của Hội đồ
đồng
chấấm thi
1. Chủ tịch Hội đồng chấm thi, Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi và Thư ký
Hội đồng chấm thi phải có mặt tại địa điểm chấm thi trước khi tiến hành chấm thi
theo thời gian cụ thể do Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định để thực hiện các
công việc sau:
- Tiếp nhận địa điểm chấm thi, kiểm tra công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất và
các phương tiện để tổ chức chấm thi;
- Nhận toàn bộ bài thi, hồ sơ coi thi do các Hội đồng coi thi bàn giao;
- Thống nhất những quy định chung về tổ chức chấm thi, phân công nhiệm
vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng chấm thi;
- Tổ chức cho giám khảo và những người làm công tác phục vụ tại Hội đồng
chấm thi đều học tập, nắm vững Quy chế thi và các quy định về chấm thi, nghiệm
vụ trong chấm thi; không được mang theo phương tiện thu, phát thông tin cá nhân
khi đang làm nhiệm vụ trong khu vực chấm thi;
2. Quy định về chấm bài thi tự luận:
a) Bộ phận làm phách phải giữ bí mật toàn bộ các nội dung liên quan đến
phách của bài thi tự luận và thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Đánh số phách, cắt phách, niêm phong đầu phách trước khi giao bài cho
Chủ tịch Hội đồng chấm thi hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi được Chủ tịch
Hội đồng chấm thi ủy quyền;
- Giao bài thi đã cắt phách cho Chủ tịch Hội đồng chấm thi hoặc Phó Chủ
tịch Hội đồng chấm thi được Chủ tịch Hội đồng chấm thi ủy quyền;
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- Bảo quản đầu phách; xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến phách theo yêu
cầu của Chủ tịch Hội đồng chấm thi hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi được
Chủ tịch Hội đồng chấm thi ủy quyền;
- Giao đầu phách (còn nguyên niêm phong) cho Chủ tịch Hội đồng chấm thi
hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi được Chủ tịch Hội đồng chấm thi ủy quyền
sau khi Hội đồng chấm thi hoàn thành việc lên điểm theo số phách;
- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng chấm thi phân công.
b) Tổ trưởng, Phó tổ trưởng tổ chấm thi:
- Phải có mặt trước khi chấm thi một ngày để nghiên cứu trước văn bản
hướng dẫn chấm thi và chuẩn bị cho việc chấm thi của tổ;
- Nghiên cứu trước và tổ chức cho các giám khảo trong tổ nghiên cứu văn
bản hướng dẫn chấm thi; tổ chức chấm chung theo quy định;
- Phân công giám khảo trong từng buổi chấm; giữ bí mật Danh sách phân
công giám khảo chấm 2 vòng độc lập;
- Nhận bài thi từ Chủ tịch Hội đồng chấm thi hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
chấm thi được Chủ tịch Hội đồng chấm thi ủy quyền, giao bài thi cho các giám
khảo trong tổ chấm, quản lý bài thi tại phòng chấm và giao lại cho Chủ tịch Hội
đồng chấm thi hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi được Chủ tịch Hội đồng chấm
thi ủy quyền khi kết thúc mỗi buổi chấm;
- Điều hành, kiểm tra, giám sát việc chấm thi của các giám khảo trong tổ
chấm thi; làm công tác thống kê, báo cáo theo quy định của Hội đồng chấm thi;
- Cử giám khảo tham gia lên điểm, hồi phách theo yêu cầu của Chủ tịch Hội
đồng chấm thi;
- Điều hành và giám sát việc kiểm tra lại điểm bài thi của các giám khảo.
c) Giám khảo:
- Chấm thi, đánh giá và cho điểm các bài thi theo đúng văn bản hướng dẫn
chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ghi điểm bài thi vào phiếu chấm và biên bản
chấm thi do Hội đồng chấm thi cấp;
- Quản lý số bài thi được giao;
- Tham gia lên điểm, hồi phách bài thi theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng
chấm thi;
- Đối chiếu, kiểm tra, xác nhận sự thống nhất giữa điểm trên bài thi với điểm
ghi trong các biên bản do bộ phận làm phách gửi lại.
d) Trước khi giám khảo chấm bài thi tự luận, Tổ trưởng tổ chấm thi tổ chức
cho các thành viên nghiên cứu văn bản hướng dẫn chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và tiến hành chấm chung ít nhất 15 bài thi để giúp cho mọi giám khảo của tổ
nhất quán thực hiện văn bản hướng dẫn chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các
bài chấm chung phải được cho điểm ngay sau khi thống nhất điểm, phải ghi rõ “bài
chấm chung” kèm theo chữ ký của Tổ trưởng tổ chấm thi và ít nhất 2 giám khảo.
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Nếu trong tổ chấm thi có ý kiến thắc mắc không tự giải quyết được hoặc phát
hiện có sự nhầm lẫn trong văn bản hướng dẫn chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo
thì lập biên bản đề nghị Chủ tịch Hội đồng chấm thi xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên,
tuyệt đối không được tự thay đổi văn bản hướng dẫn chấm thi và biểu điểm.
đ) Mỗi bài thi tự luận phải được hai giám khảo chấm độc lập, ghi điểm riêng
theo số phách vào phiếu chấm cá nhân.
Giám khảo thứ nhất, ngoài những nét gạch chéo trên các phần giấy bỏ trống
trong bài làm, không được ghi gì vào bài làm của thí sinh; điểm thành phần, điểm
toàn bài và nhận xét được ghi vào phiếu chấm.
Giám khảo thứ hai, ngoài việc ghi vào phiếu chấm cá nhân, phải ghi họ, tên vào
ô quy định trên bài thi, ghi điểm thành phần vào lề bài thi, ngay cạnh ý được chấm.
Sau khi các bài thi của mỗi túi bài đã được hai giám khảo chấm xong, Tổ
trưởng tổ chấm thi giao lại cho hai giám khảo đó thống nhất rồi ghi tổng hợp, điểm
thành phần, điểm toàn bài vào góc trái phía trên bên lề bài thi; ghi điểm toàn bài vừa
bằng chữ, vừa bằng số vào cột thống nhất điểm trong phiếu chấm của hai giám khảo
rồi cùng ký tên.
Điểm của bài thi được ghi bằng mực đỏ; nếu có sự thay đổi điểm thì gạch
chéo điểm đã cho và ghi điểm mới bằng cả số và chữ rồi hai giám khảo cùng ký
tên để xác nhận việc sửa điểm.
e) Xử lý kết quả chấm độc lập:
- Xử lý kết quả 2 lần chấm độc lập như sau:
+ Điểm toàn bài bằng nhau hoặc lệch dưới 1,0 điểm: hai giám khảo thảo
luận thống nhất điểm, rồi ghi điểm (bằng số và bằng chữ), ghi rõ họ tên và ký vào
bài thi của thí sinh;
+ Điểm toàn bài lệch nhau từ 1,0 điểm đến dưới 2,0 điểm: hai giám khảo đối
thoại và báo cáo Tổ trưởng tổ chấm thi để thống nhất điểm, sau đó ghi điểm (bằng
số và bằng chữ), ghi rõ họ tên và ký vào bài thi của thí sinh. Nếu đối thoại không
thống nhất được điểm thì Tổ trưởng tổ chấm thi quyết định điểm; Tổ trưởng tổ
chấm thi và hai giám khảo ghi điểm (bằng số và bằng chữ), ghi rõ họ tên và ký vào
bài thi của thí sinh;
+ Điểm toàn bài lệch nhau từ 2,0 điểm trở lên: Tổ trưởng tổ chấm thi tổ chức
chấm lần thứ ba, phân công một giám khảo khác chấm trực tiếp vào bài thi của thí
sinh bằng màu mực khác.
- Xử lý kết quả 3 lần chấm như sau:
+ Nếu kết quả 2 trong 3 lần chấm giống nhau: Tổ trưởng tổ chấm thi lấy
điểm giống nhau làm điểm chính thức, rồi cùng các giám khảo chấm bài thi ghi
điểm (bằng số và bằng chữ), ghi rõ họ tên và ký vào bài thi của thí sinh;
+ Nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau đến dưới 3,0 điểm: Tổ trưởng tổ chấm
thi lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức, rồi cùng các

24

giám khảo chấm bài thi ghi điểm (bằng số và bằng chữ), ghi rõ họ tên và ký vào
bài thi của thí sinh;
+ Nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau từ 3,0 điểm trở lên: Tổ trưởng tổ chấm
thi tổ chức chấm tập thể, đại diện giám khảo và Tổ trưởng tổ chấm thi ghi rõ họ tên
và ký vào bài thi của thí sinh. Điểm chấm lần này là điểm chính thức của bài thi.
g) Ngoài Hội đồng phúc khảo, tuyệt đối không được chấm lại bài thi đã hồi
phách;
h) Việc ghi điểm bài thi vào bảng ghi điểm thi của mỗi phòng thi do bộ phận
hồi phách thực hiện theo phương thức: một người đọc, một người kiểm tra đọc,
một người ghi, một người kiểm tra ghi. Nếu có nhầm lẫn thì người ghi điểm gạch
chéo điểm ghi sai, ghi điểm mới bên cạnh, ghi rõ lý do sửa điểm ở phần chú thích
và ký tên người ghi điểm, người kiểm tra. Cuối mỗi bảng ghi điểm thi phải ghi rõ:
họ tên người đọc, người kiểm tra đọc, người ghi, người kiểm tra ghi, tổng số điểm
sửa đổi, rồi cả 4 người cùng ký;
Trường hợp nhập điểm thi bằng máy vi tính: bảo đảm một người đọc, một
người nhập điểm, một người kiểm tra đọc, một người kiểm tra nhập điểm và cuối
bảng ghi điểm thi phải ghi rõ họ, tên của cả 4 người và 4 người cùng ký.
3. Quy định về chấm bài thi trắc nghiệm:
a) Bài làm của thí sinh (phiếu TLTN) phải được chấm bằng máy và phần
mềm chuyên dụng. Phần mềm chấm phải có chức năng dò kiểm và xác định được
các lỗi làm phần riêng của thí sinh để chấm đúng theo Quy chế;
b) Thành phần tổ chấm thi trắc nghiệm: Tổ trưởng là Lãnh đạo Hội đồng
chấm thi, các thành viên là cán bộ và kỹ thuật viên, Bộ phận giám sát gồm thanh
tra do thủ trưởng đơn vị phân công và cán bộ công an;
c) Trong quá trình chấm thi trắc nghiệm phải bố trí bộ phận giám sát trực
tiếp và liên tục từ khi mở niêm phong túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm đến khi
kết thúc chấm thi. Các thành viên tham gia xử lý phiếu TLTN tuyệt đối không
được mang theo bút chì, tẩy vào phòng chấm thi và không được sửa chữa, thêm
bớt vào phiếu TLTN của thí sinh với bất kỳ lí do gì. Mọi hiện tượng bất thường
đều phải báo cáo ngay cho Bộ phận giám sát và Tổ trưởng để cùng xác nhận và ghi
vào biên bản. Sau khi quét, tất cả phiếu TLTN và phiếu thu bài thi được niêm
phong, lưu giữ và bảo mật tại đơn vị;
d) Sau khi quét phải tiến hành kiểm dò để đối chiếu hết lỗi logic và sửa các
lỗi kĩ thuật (nếu có) ở quá trình quét. Đối với những môn đề thi có hai phần (phần
chung và phần riêng), phải sử dụng chức năng của phần mềm chấm thi lọc ra tất cả
các bài thi sinh làm cả hai phần riêng và kiểm dò thật kỹ để đảm bảo quyền lợi cho
thí sinh;
đ) Lưu dữ liệu quét:
Dữ liệu quét (được xuất ra từ phần mềm, đảm bảo cấu trúc và yêu cầu theo
đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được ghi vào 02 đĩa CD giống nhau,
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được niêm phong dưới sự giám sát của công an. Một đĩa giao cho Chủ tịch Hội
đồng chấm thi lưu giữ, một đĩa gửi chuyển phát nhanh về Cục Khảo thí và Kiểm
định chất lượng giáo dục, chậm nhất là 10 ngày sau khi thi xong môn cuối cùng
của kỳ thi;
Chỉ sau khi đã gửi đĩa CD dữ liệu quét về Cục Khảo thí và Kiểm định chất
lượng giáo dục, Tổ chấm thi trắc nghiệm mới được mở niêm phong đĩa CD chứa
dữ liệu chấm để tiến hành chấm điểm;
e) Chấm điểm: Tổ chấm thi trắc nghiệm tiến hành quy đổi bằng máy tính từ
thang điểm 100 sang thang điểm 10 (điểm lẻ đến 0,5) cho từng bài thi trắc nghiệm.
Thống nhất sử dụng mã môn thi trong các tệp dữ liệu như quy định của Bộ giáo
dục và Đào tạo.
g) Báo cáo kết quả chấm:
Ngay sau khi kết thúc quá trình chấm, phải lưu vào đĩa CD để gửi về Cục
Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục các tệp dữ liệu xử lí và chấm thi trắc
nghiệm chính thức (được xuất ra từ phần mềm, đảm bảo cấu trúc và yêu cầu theo
đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
ấm ki
nh18
Điều 25a. Ch
Chấ
kiểểm tra, ch
chấấm th
thẩẩm đị
định
1. Chấm kiểm tra
a) Mỗi Hội đồng chấm thi có một tổ chấm kiểm tra bài thi tự luận, độc lập
với các tổ chấm thi.
b) Thành phần của tổ chấm kiểm tra:
- Tổ trưởng là Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi; Chủ tịch Hội đồng chấm thi
có thể phân công một thành viên của Hội đồng chấm thi làm Phó tổ trưởng, nếu
thấy cần thiết;
- Các tổ viên là cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức và chuyên môn tốt.
c) Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chấm kiểm tra:
- Thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi tự
luận, theo tiến độ chấm của Hội đồng chấm thi;
- Báo cáo kết quả chấm kiểm tra và kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch Hội đồng
chấm thi vào cuối mỗi buổi chấm;
- Trực tiếp làm việc với các tổ chấm thi và giám khảo có liên quan theo chỉ
đạo của Chủ tịch Hội đồng chấm thi (có ghi biên bản làm việc).
2. Chấm thẩm định
a) Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định
thành lập Hội đồng chấm thẩm định bài thi tự luận của các Hội đồng chấm thi;
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Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 06
tháng 4 năm 2013.
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b) Hội đồng chấm thẩm định chịu trách nhiệm cuối cùng và trình Bộ trưởng
việc xử lý điểm chính thức của bài thi.
úc kh
ảo bài thi
Điều 26. Ph
Phú
khả
1. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc
khảo theo quy định.
2. Trình tự và thủ tục:
a) Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 07 ngày kể từ
ngày niêm yết công khai kết quả của kỳ thi;
b) Thủ tục:
- Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi cho trường phổ thông nơi nộp hồ sơ
dự thi tốt nghiệp;
- Trường phổ thông lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo trong đó ghi rõ
điểm bài thi của môn xin phúc khảo; sau đó, nộp sở giáo dục và đào tạo danh sách
đề nghị phúc khảo và đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh;
- Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đến Hội đồng
phúc khảo toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo bài thi.
3. Đối với mỗi kỳ thi tốt nghiệp, việc phúc khảo bài thi chỉ thực hiện một lần.
4. Bài thi trắc nghiệm được phúc khảo theo quy trình riêng do Bộ Giáo dục
và Đào tạo quy định trong văn bản hướng dẫn tổ chức thi hằng năm.
5. Hội đồng phúc khảo:
Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thành lập một Hội đồng phúc khảo để phúc
khảo các bài thi tại địa phương trong các trường hợp sau:
- Có đơn xin phúc khảo của thí sinh;
- Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh yêu cầu;
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Ban Chỉ đạo thi Trung ương yêu cầu.
6. Thành phần của Hội đồng phúc khảo:
a) Chủ tịch Hội đồng phúc khảo: Lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng phúc khảo: Lãnh đạo phòng khảo thí, phòng giáo
dục trung học, phòng giáo dục thường xuyên;
c) Thư ký Hội đồng phúc khảo: công chức phòng khảo thí, phòng giáo dục
trung học, phòng giáo dục thường xuyên;
d) Giám khảo: giáo viên có kinh nghiệm của các trường phổ thông đã hoặc
đang dạy môn thi lớp 12.
7. Nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc, thể thức làm việc của Hội đồng phúc khảo:
a) Nhiệm vụ của Hội đồng phúc khảo:
- Xem xét hồ sơ phúc khảo; phúc khảo bài trắc nghiệm do sở giáo dục và
đào tạo chuyển đến;
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- Rút bài thi tự luận, làm phách mới; tổ chức chấm lại bài thi theo văn bản
hướng dẫn chấm, đảm bảo đúng nguyên tắc hai giám khảo chấm độc lập trên một
bài thi;
- Kết luận điểm mới của bài thi để xét tốt nghiệp hoặc chuyển xếp loại tốt
nghiệp cho học sinh:
+ Đối với bài thi tự luận:
Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1,0 điểm trở lên
đối với môn Ngữ văn và từ 0,5 điểm trở lên đối với các môn khác, thì điểm phúc
khảo là điểm mới của bài thi;
Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 2,0 điểm trở lên
thì phải tổ chức đối thoại giữa cặp chấm của Hội đồng chấm thi và cặp chấm của
Hội đồng phúc khảo. Điểm mới của bài thi là điểm được thống nhất giữa cặp chấm
của Hội đồng chấm thi và cặp chấm của Hội đồng phúc khảo. Những trường hợp
không thống nhất về điểm bài thi và không kết luận được khuyết điểm thuộc về cặp
chấm của Hội đồng chấm thi thì giữ nguyên điểm của Hội đồng chấm thi.
+ Đối với bài thi trắc nghiệm: khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm
chấm lần trước thì điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi.
- Lập các biên bản, danh sách thí sinh được thay đổi điểm, thí sinh được
công nhận tốt nghiệp, chuyển xếp loại tốt nghiệp do phúc khảo và chuyển cho sở
giáo dục và đào tạo;
- Niêm phong riêng các bài thi trắc nghiệm, các bài thi tự luận đã phúc khảo
kèm theo phách và bàn giao cho sở giáo dục và đào tạo lưu trữ.
b) Lập hồ sơ phúc khảo, bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng phúc khảo,
các biên bản của Hội đồng phúc khảo, danh sách thí sinh được thay đổi điểm bài
thi, các biên bản đối thoại giữa các cặp chấm thi (nếu có);
c) Bài thi tự luận (và phách kèm theo) được thay đổi điểm phải niêm phong
và bảo quản riêng.
8. Thời hạn phúc khảo:
a) Thời hạn phúc khảo bài thi do Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết
định, chậm nhất 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi;
b) Thời gian làm việc của Hội đồng phúc khảo không kéo dài quá 10 ngày;
c) Kết quả phúc khảo được niêm yết công khai ngay sau khi Hội đồng phúc
khảo hoàn tất công việc.
9. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập
Hội đồng phúc khảo quốc gia:
- Thành phần và số lượng ủy viên Hội đồng phúc khảo quốc gia do Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định;
- Hội đồng phúc khảo quốc gia có nhiệm vụ chấm lại các bài thi và thực hiện
các nhiệm vụ khác có liên quan do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định;
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10. Các khiếu nại khác về thi (ngoài điểm bài thi và hồ sơ thi) do thanh tra
giáo dục giải quyết.
ươ
ng VI
Ch
Chươ
ương
CÔNG NH
ẬN TỐT NGHI
ỆP
NHẬ
NGHIỆ
ỄN THI VÀ ĐẶ
C CÁCH TỐT NGHI
ỆP
MỤC 1: MI
MIỄ
ĐẶC
NGHIỆ
Điều 27. Mi
Miễễn thi tốt nghi
nghiệệp
1. Đối tượng:
a) Người học lớp 12 được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi
Olympic quốc tế, khu vực các môn văn hoá;
b)19 Người học lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc
khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ;
c)20 Người học khuyết tật.
2. Điều kiện:
a) Ngoài số ngày nghỉ học quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 4 của Quy
chế này, các đối tượng ở điểm a và điểm b khoản 1 của Điều này còn phải có các
điều kiện dưới đây:
- Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;
- Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm loại tốt, học lực từ loại khá trở lên (đối
với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 của Điều này) hoặc từ trung bình trở lên
(đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 của Điều này);
- Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có công
văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ
quan tuyển chọn gửi đến sở giáo dục và đào tạo trước ngày thi tốt nghiệp.
b) Đối với người học khuyết tật21:
- Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung:

19

Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
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Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.

21

Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 12 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
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+ Học hết chương trình trung học phổ thông; đủ điều kiện dự thi theo quy
định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này;
+ Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung:
+ Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả
thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp trung học phổ thông;
+ Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3. Người học thuộc diện miễn thi được công nhận tốt nghiệp và xếp loại tốt
nghiệp theo các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Loại giỏi:
- Năm học lớp 12 được xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt;
- Được tính tương đương với tốt nghiệp loại giỏi có điểm xếp loại tốt nghiệp
là 9,0 điểm.
b) Loại khá:
- Năm học lớp 12 được xếp loại học lực và hạnh kiểm đều từ loại khá trở lên;
- Được tính tương đương với tốt nghiệp loại khá có điểm xếp loại tốt nghiệp
là 7,0 điểm.
c) Loại trung bình: các trường hợp còn lại.
4. Người học diện miễn thi nếu muốn có điểm xếp loại tốt nghiệp cao hơn
thì phải dự thi tốt nghiệp.
Điều 28. Đặ
Đặcc cách tốt nghi
nghiệệp
1. Đối tượng và điều kiện:
Người học thuộc các đối tượng quy định tại Điều 4 của Quy chế này nếu đủ
điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp trong các trường hợp sau:
a) Bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi
hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.
- Điều kiện: xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên;
- Hồ sơ:
+ Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị ốm)
hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);
+ Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của trường phổ thông nơi đăng
ký dự thi.
b) Bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và
không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự
nguyện dự thi số môn thi còn lại.
- Điều kiện:
+ Điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt từ 5,0 trở lên;
+ Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.
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- Hồ sơ:
+ Biên bản xác nhận của Hội đồng coi thi;
+ Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị ốm)
hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt).
2. Thủ tục:
a) Ngay khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi, Hội đồng coi thi chịu
trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Hội đồng chấm thi;
b) Hội đồng chấm thi xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ
và các quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Xếp loại: Thí sinh tốt nghiệp đặc cách đều xếp loại trung bình.
ẬN TỐT NGHI
ỆP
MỤC 2: CÔNG NH
NHẬ
NGHIỆ
ÁO DỤC TRUNG HỌC PH
Ổ TH
ÔNG
ĐỐ
ĐỐII VỚI GI
GIÁ
PHỔ
THÔ
Điều 29. Mức cộng điểm khuy
khuyếến kh
khíích
1. Học sinh tham gia các cuộc thi và các hoạt động dưới đây được cộng điểm
khuyến khích khi công nhận tốt nghiệp với mức điểm như sau:
a) Đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá lớp 12:
- Đạt giải trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm;
- Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm;
- Giải ba cấp tỉnh: cộng 1,0 điểm.
b) Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành (Vật
lí, Hoá học, Sinh học); thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng;
cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do Ngành Giáo dục phối hợp với các
ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học phổ thông22:
- Giải cá nhân:
+ Đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng: cộng
2,0 điểm;
+ Giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc: cộng 1,5 điểm;
+ Giải ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng: cộng 1,0 điểm;
- Giải đồng đội (hội thao giáo dục quốc phòng, bóng đá, bóng chuyền, bóng
bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca...) quy định như sau:
22

Đoạn: “b) Đạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc
phòng; thi thí nghiệm - thực hành bộ môn (Vật lí, Hoá học, Sinh học); thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật;
viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học
phổ thông:” được sửa đổi bởi đoạn: “b) Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành (Vật lí,
Hoá học, Sinh học); thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư
quốc tế do Ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học phổ thông:”
theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3
năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư
số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày
08 tháng 5 năm 2014.

31

+ Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia;
+ Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22
người theo quy định cụ thể của Ban tổ chức từng giải;
+ Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội
được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định tại điểm b khoản 1 của Điều này;
- Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi chỉ được
hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.
c) Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do sở giáo
dục và đào tạo tổ chức ở cấp trung học phổ thông được cộng điểm khuyến khích
căn cứ vào xếp loại ghi trong chứng nhận như sau:
- Loại giỏi: cộng 2,0 điểm;
- Loại khá: cộng 1,5 điểm;
- Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.
2. Nếu học sinh đồng thời có nhiều loại giấy chứng nhận để được cộng điểm
khuyến khích theo quy định tại các điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 của Điều này
cũng chỉ được hưởng mức điểm cộng thêm nhiều nhất là 4,0 điểm.
3. Điểm khuyến khích quy định tại các điểm a, điểm b và điểm c khoản 1
của Điều này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để
công nhận tốt nghiệp khi thí sinh dự thi.
Điều 30. Điểm bài thi, điểm xét tốt nghi
nghiệệp, điểm xếp lo
loạại tốt nghi
nghiệệp
1. Điểm bài thi:
Chấm điểm theo thang điểm 10 và làm tròn phần thập phân đến 0,5 theo
quy định:
- Từ 0,25 đến dưới 0,75 làm tròn thành 0,5;
- Từ 0,75 đến dưới 1,0 làm tròn thành 1,0.
2.23 Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN):

Tổng điểm 4 bài thi + Tổng điểm khuyến khích (nếu có)
ĐXTN =

4

Điểm trung
+ bình cả năm
lớp 12

2

23

Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
.
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3. 24 Điểm xếp loại tốt nghiệp (ĐXL):
Điểm trung bình 4 bài thi + Điểm trung bình cả năm lớp 12
ĐXL =

."

2

4. Điểm xét tốt nghiệp, điểm xếp loại tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số
thập phân do phần mềm máy vi tính tự động thực hiện.
ận tốt nghi
Điều 31. Công nh
nhậ
nghiệệp
Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở
lên, không có bài thi nào từ 1,0 điểm trở xuống và có điểm xét tốt nghiệp quy định
cho từng diện dưới đây được công nhận tốt nghiệp25:
1. Diện 1: từ 5,0 điểm trở lên đối với những thí sinh bình thường.
2. Diện 2: từ 4,75 điểm trở lên đối với thí sinh thuộc một trong những đối
tượng sau:
a) Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như
thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của Anh hùng lực lượng
vũ trang, Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
b) Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
c)26 Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường
trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên
giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó
khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng
Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và
miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc, học tại các trường phổ
thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc
Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp trung học phổ thông;

24

Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
25

Đoạn: “Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, không có bài nào
bị điểm 0 và có điểm xét tốt nghiệp quy định cho từng diện dưới đây được công nhận tốt nghiệp:” được sửa đổi bởi
đoạn: “Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, không có bài thi nào từ 1,0
điểm trở xuống và có điểm xét tốt nghiệp quy định cho từng diện dưới đây được công nhận tốt nghiệp:” theo quy
định tại khoản 15 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi
tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số
06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08
tháng 5 năm 2014.
26

Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 16 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
.
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d) Người bị nhiễm chất độc màu da cam, con của người bị nhiễm chất độc màu
da cam; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả
năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học.
3. Diện 3: từ 4,5 điểm trở lên đối với thí sinh thuộc một trong những đối
tượng sau:
a)27 Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường
trú ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của
chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo
quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu
vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban
Dân tộc, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ
thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc
Trung ương;
b) Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính
sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên;
4. Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu
tiên cao nhất.
Điều 32. Xếp lo
ại tốt nghi
loạ
nghiệệp
Thí sinh tốt nghiệp được xếp thành ba loại giỏi, khá, trung bình theo các tiêu
chuẩn sau:
1. Loại giỏi:
a) Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi;
b) ĐXL từ 8,0 điểm trở lên;
c) Không có bài thi nào dưới 7,0.
2. Loại khá:
a) Xếp loại cả năm lớp 12 về hạnh kiểm và học lực đều từ loại khá trở lên;
b) ĐXL từ 6,5 điểm trở lên;
c) Không có bài thi nào dưới 6,0 điểm.
3. Loại trung bình: các trường hợp còn lại.
ẬN TỐT NGHI
ỆP
MỤC 3: CÔNG NH
NHẬ
NGHIỆ
ÁO DỤC TH
ƯỜ
NG XUY
ÊN
ĐỐ
ĐỐII VỚI GI
GIÁ
THƯỜ
ƯỜNG
XUYÊ
Điều 33. Bảo lưu điểm thi
1. Điểm thi được bảo lưu như sau:
Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt
nghiệp và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi thì được bảo lưu điểm của các môn thi
27

Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 17 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
.

34

đạt từ 5,0 điểm trở lên cho kỳ thi tổ chức trong năm tiếp ngay sau đó nếu có quy
định thi các môn đó.
2. Các thí sinh có điểm bảo lưu theo quy định tại khoản 1 của Điều này được
dự thi một trong hai cách:
a) Thi tất cả các môn thi quy định trong kỳ thi;
b) Chỉ thi các môn thi không có điểm bảo lưu.
Điều 34. Điểm khuy
khuyếến kh
khíích
1. Học viên tham gia các cuộc thi và các hoạt động dưới đây được cộng
điểm khuyến khích khi công nhận tốt nghiệp với mức điểm như sau:
a) Đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá lớp 12:
- Đạt giải trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm;
- Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm;
- Giải ba cấp tỉnh: cộng 1,0 điểm.
b) Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành (Vật
lí, Hoá học, Sinh học); thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng;
cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do Ngành Giáo dục phối hợp với các
ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học phổ thông28:
- Giải cá nhân:
+ Đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng: cộng 2,0
điểm;
+ Giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc: cộng 1,5 điểm;
+ Giải ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng: cộng 1,0 điểm;
- Giải đồng đội (hội thao giáo dục quốc phòng, bóng đá, bóng chuyền, bóng
bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca...) quy định như sau:
+ Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia;
+ Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22
người theo quy định cụ thể của Ban tổ chức từng giải;
+ Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội
được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định tại điểm b khoản 1 của Điều này;
- Những học viên đoạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi chỉ được
hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

28

Đoạn: “b) Đạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc
phòng; thi thí nghiệm - thực hành bộ môn (Vật lí, Hoá học, Sinh học); thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật;
viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học
phổ thông:” được sửa đổi bởi đoạn: “b) Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành (Vật lí,
Hoá học, Sinh học); thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư
quốc tế do Ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học phổ thông:”
theo quy định tại khoản 18 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3
năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư
số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày
08 tháng 5 năm 2014.
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2. Học viên trong diện xếp loại hạnh kiểm có giấy chứng nhận nghề do sở
giáo dục và đào tạo hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề do Ngành Giáo
dục và Đào tạo quản lý cấp trong thời gian học trung học phổ thông, được cộng
điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong chứng nhận như sau:
- Loại giỏi: cộng 2,0 điểm;
- Loại khá: cộng 1,5 điểm;
- Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.
3. Học viên có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học trình độ A trở lên, được cấp
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian học trung học phổ thông:
cộng 1,0 điểm đối với mỗi loại chứng chỉ.
4. Nếu thí sinh đồng thời có nhiều loại giấy chứng nhận để được cộng điểm
khuyến khích theo quy định tại tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của Điều này
cũng chỉ được hưởng mức điểm cộng thêm nhiều nhất là 4,0 điểm.
5. Điểm khuyến khích quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của
Điều này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để công
nhận tốt nghiệp khi thí sinh dự thi.
ận tốt nghi
Điều 35. Công nh
nhậ
nghiệệp
1. Điểm bài thi, điểm xét tốt nghiệp, điểm xếp loại tốt nghiệp:
a) Điểm bài thi:
Chấm điểm theo thang điểm 10 và làm tròn phần thập phân đến 0,5 theo
quy định:
- Từ 0,25 đến dưới 0,75 làm tròn thành 0,5;
- Từ 0,75 đến dưới 1,0 làm tròn thành 1,0.
b)29 Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN):
Tổng điểm các bài thi + Tổng điểm bảo lưu (nếu có)
+ Tổng điểm khuyến khích (nếu có)
4

ĐXTN =

Điểm trung
+ bình cả năm
lớp 12

2

c)30 Điểm xếp loại tốt nghiệp (ĐXL):
Tổng điểm các bài thi
29

4

Điểm trung
+ bình cả năm
lớp 12

.

Điểm
này=được sửa đổi theo quy định tại khoản 19 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
ĐXL
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
2
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
.
30

Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 19 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
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2. Công nhận tốt nghiệp:
Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở
lên, không có bài thi nào từ 1,0 điểm trở xuống và có điểm xét tốt nghiệp quy định
cho từng diện dưới đây được công nhận tốt nghiệp31:
a) Diện 1: từ 5,0 điểm trở lên đối với những thí sinh bình thường;
b) Diện 2: từ 4,75 điểm trở lên đối với thí sinh thuộc một trong những đối
tượng sau:
- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh
binh mất sức lao động dưới 81%; con của thương binh, bệnh binh, người được
hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Anh
hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; con của Anh hùng lực
lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
- Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ
3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã
an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi
ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở
thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy
định hiện hành của Ủy ban Dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên
địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3
thời gian học cấp trung học phổ thông32;
31

Đoạn: “Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, không có bài nào
bị điểm 0 và có điểm xét tốt nghiệp quy định cho từng diện dưới đây được công nhận tốt nghiệp:” được sửa đổi bởi
đoạn: “Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, không có bài thi nào từ 1,0
điểm trở xuống và có điểm xét tốt nghiệp quy định cho từng diện dưới đây được công nhận tốt nghiệp” theo quy định
tại khoản 20 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt
nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số
06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08
tháng 5 năm 2014. .
32

Đoạn: “- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến
ngày tổ chức kỳ thi) ở vùng cao, vùng sâu, hải đảo, khu kinh tế mới và xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu
thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, học tại các trường
phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian
học cấp trung học phổ thông;” được sửa đổi bởi đoạn: “- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu
thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc
diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành
của Thủ tướng Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định
hiện hành của Ủy ban Dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành
phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp trung học phổ thông;” theo quy định tại khoản 21 Điều 1
của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học
phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ
sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày
01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2014.
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- Người bị nhiễm chất độc màu da cam; con của người bị nhiễm chất độc màu
da cam; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả
năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học;
- Con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm
1945;
- Có tuổi đời từ 35 trở lên, tính đến ngày thi.
c) Diện 3: từ 4,5 điểm trở lên đối với thí sinh thuộc một trong những đối
tượng sau:
- Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở
xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình
135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện
hành của Thủ tướng Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc
vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc, đang học tại
các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa
bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương33;
- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh
binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh
binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động
từ 81% trở lên.
3. Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu
tiên cao nhất.
ại tốt nghi
Điều 36. Xếp lo
loạ
nghiệệp
1. Thí sinh tốt nghiệp được xếp loại: giỏi, khá và trung bình theo các tiêu
chuẩn sau:
a) Loại giỏi:
- Học lực lớp 12 xếp loại giỏi;
- ĐXL từ 8,0 trở lên, không có điểm thi nào dưới 7,0.
- Đối với thí sinh thuộc diện xếp loại hạnh kiểm thì hạnh kiểm năm học lớp
12 phải đạt loại tốt.
33

Đoạn: “- Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở vùng cao, vùng sâu,
hải đảo, khu kinh tế mới và xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình
135 giai đoạn II theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội
trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung
ương;” được sửa đổi bởi đoạn: “- Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt
khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven
biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc
vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú
hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương;” theo
quy định tại khoản 22 Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm
2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số
06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 08
tháng 5 năm 2014.
.
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b) Loại khá:
- Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên;
- ĐXL từ 6,5 trở lên, không có điểm thi nào dưới 6,0;
- Đối với thí sinh thuộc diện xếp loại hạnh kiểm thì hạnh kiểm năm học lớp
12 của thí sinh phải đạt từ loại khá trở lên.
c) Loại trung bình: các trường hợp còn lại.
2. Những thí sinh sử dụng điểm bảo lưu để công nhận tốt nghiệp thì đều xếp
loại trung bình.
ỆT THI TỐT NGHI
ỆP
MỤC 4: DUY
DUYỆ
NGHIỆ
ÁT VÀ QU
ẢN LÝ BẰNG TỐT NGHI
ỆP
CẤP PH
PHÁ
QUẢ
NGHIỆ
Điều 37. Duy
Duyệệt thi tốt nghi
nghiệệp
1. Hồ sơ duyệt thi tốt nghiệp bao gồm:
a) Các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng in sao đề thi,
Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi;
b) Báo cáo tổng kết kỳ thi, kèm theo biểu thống kê số liệu;
c) Các biên bản của Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi;
d) Những biên bản khác liên quan;
đ) Hồ sơ phúc khảo (nếu có) gồm: Quyết định thành lập Hội đồng phúc khảo,
biên bản tổng kết, biên bản đối thoại (nếu có), bài thi phúc khảo có đối thoại, bài thi
của các thí sinh được chuyển xếp loại do phúc khảo và các biên bản khác liên quan;
e) Bảng ghi tên dự thi và bảng ghi điểm thi;
g) Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp;
h) Danh sách và hồ sơ thí sinh được đặc cách tốt nghiệp, miễn thi, được tốt
nghiệp hoặc chuyển xếp loại tốt nghiệp do phúc khảo hoặc giải quyết khiếu nại về
hồ sơ thi;
i) Đĩa CD chứa dữ liệu thi;
k) Các loại hồ sơ khác theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Duyệt thi tốt nghiệp:
a) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo duyệt kết quả thi tốt nghiệp và chịu trách
nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thi tốt nghiệp của tỉnh mình;
b) Sau khi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào
tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp và thông báo cho các trường phổ thông để niêm
yết danh sách tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh;
c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do Thủ trưởng trường phổ thông ký
và có giá trị đến khi được cấp bằng tốt nghiệp chính thức;
d) Các sở giáo dục và đào tạo gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp
về Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay sau khi kết thúc kỳ thi để quản lý, theo dõi.
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át và qu
Điều 38. Cấp ph
phá
quảản lý bằng tốt nghi
nghiệệp
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất quản lý các mẫu, quy định thủ tục cấp
phát, thu hồi, huỷ bỏ văn bằng.
2. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo việc
cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bản sao bằng tốt nghiệp, các loại giấy
chứng nhận liên quan đến việc cộng điểm khuyến khích, xếp diện ưu tiên, bảo lưu
kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
ươ
ng VII
Ch
Chươ
ương
Ế ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TR
Ữ
CH
CHẾ
TRỮ
Điều 39. Ch
Chếế độ báo cáo
1. Mỗi sở giáo dục và đào tạo phân công một người hoặc một nhóm người
làm nhiệm vụ thu thập số liệu, tư liệu, thông tin trước, trong và sau kỳ thi; chuẩn bị
các văn bản, thực hiện báo cáo theo quy định. Thực hiện nghiêm chế độ trực thi:
Cán bộ trực điện thoại phải có mặt thường xuyên tại địa điểm trực thi.
2. Chế độ báo cáo trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thực hiện theo
văn bản hướng dẫn thi hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
ữ hồ sơ thi
Điều 40. Lưu tr
trữ
Tính từ ngày thi môn cuối cùng của mỗi kỳ thi, các cơ quan quản lý giáo dục
lưu trữ hồ sơ như sau:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu trữ không thời hạn: Danh sách thí sinh tốt
nghiệp của các sở giáo dục và đào tạo.
2. Sở giáo dục và đào tạo:
a) Lưu trữ không thời hạn:
- Bảng ghi tên dự thi và bảng ghi điểm thi;
- Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp;
- Sổ cấp bằng tốt nghiệp.
b) Lưu trữ trong 03 năm:
- Các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng in sao đề thi,
Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi;
- Báo cáo tổng kết kỳ thi của sở giáo dục và đào tạo, kèm theo các loại thống
kê số liệu;
- Các biên bản của Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi;
- Những biên bản khác có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông;
- Hồ sơ phúc khảo (nếu có) gồm: Quyết định thành lập Hội đồng phúc khảo,
biên bản tổng kết, danh sách tốt nghiệp và chuyển xếp loại tốt nghiệp do phúc khảo
và các biên bản khác liên quan;

40

- Hồ sơ thí sinh được đặc cách tốt nghiệp, miễn thi tốt nghiệp và chuyển xếp
loại tốt nghiệp do phúc khảo, hồ sơ khiếu nại của thí sinh hoặc giải quyết khiếu nại
về hồ sơ thi;
- Hồ sơ kỷ luật;
- Các loại hồ sơ khác theo văn bản hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
c) Lưu trữ trong 01 năm:
- Hồ sơ coi thi, chấm thi và bài thi của thí sinh;
- Các loại biên bản, hồ sơ khác.
3. Học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) trong hồ sơ dự thi của thí
sinh được các trường phổ thông trả lại thí sinh sau khi công bố danh sách tốt nghiệp.
ươ
ng VIII
Ch
Chươ
ương
ƯỞ
NG VÀ XỬ LÝ VI PH
ẠM
THANH TRA, KHEN TH
THƯỞ
ƯỞNG
PHẠ
Điều 41. Thanh tra thi tốt nghi
nghiệệp
1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập các đoàn thanh
tra thi tốt nghiệp của Bộ đến làm nhiệm vụ giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy
chế trong tất cả các khâu của kỳ thi tại các địa phương, đơn vị tổ chức thi.
2. Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập đoàn thanh
tra thi tại địa phương để giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế trong tất cả các
khâu của kỳ thi. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo đề
nghị Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh huy động cán bộ, giảng viên của các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh tham gia công
tác thanh tra kỳ thi tại địa phương.
ưở
ng
Điều 42. Khen th
thưở
ưởng
1. Đối tượng khen thưỏng: cán bộ công chức, giáo viên, học sinh, học viên
và người làm công tác phục vụ có thành tích trong tổ chức kỳ thi.
2. Hình thức khen thưởng:
a) Tuyên dương trước Hội đồng ra đề thi, Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi
thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo và thông báo về đơn vị công tác, học tập;
b) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp giấy khen;
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp bằng khen;
d) Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cấp bằng khen;
đ) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng khen.
3. Hồ sơ và thủ tục:
Hội đồng ra đề thi, Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm
thi, Hội đồng phúc khảo là đơn vị có trách nhiệm xem xét, quyết định khen thưởng
trong phạm vi quyền hạn và lập hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng
đối với những cán bộ công chức, giáo viên, học sinh, học viên có thành tích.
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ông tin ph
Điều 42a. Xử lý th
thô
phảản ánh về ti
tiêêu cực trong kỳ thi34
1. Cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế thi:
a) Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế thi phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung
cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi;
b) 35 Người có bằng chứng về vi phạm Quy chế thi báo ngay cho nơi tiếp nhận
được quy định tại khoản 2 Điều này để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc tiếp nhận và xử lý các tố cáo vi phạm Quy chế thi được thực hiện theo pháp
luật về tố cáo.
2. Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế thi:
a) Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Trung ương hoặc Ban Chỉ
đạo thi cấp tỉnh (thành phố);
b) Thanh tra giáo dục các cấp.
3. Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy
chế thi:
a) Tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bảo quản bằng chứng theo quy định; xác
minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng theo thẩm quyền hoặc chuyển thông
tin, bằng chứng đến cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý;
b) Triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm Quy chế thi
theo thông tin đã được cung cấp;
c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử
lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm Quy chế thi.
ạm
Điều 43. Xử lý vi ph
phạ
1. Đối với những người tham gia kỳ thi theo quy định tại Điều 9 của Quy
chế này:
a) Cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác thi nếu có hành vi vi phạm
Quy chế thi thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số
34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với
công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
theo một trong các hình thức sau đây36:
34

Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 06
tháng 4 năm 2013.
35

Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TTBGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21
tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.
36

Đoạn: “a) Cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác thi có hành vi vi phạm Quy chế thi (bị phát
hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ thi), nếu có đủ chứng cứ, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị cơ quan quản lý
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- Khiển trách đối với người phạm lỗi nhẹ trong khi thi hành nhiệm vụ;
- Đình chỉ công tác thi ngay sau khi bị phát hiện; đồng thời xử lý cảnh cáo
đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau đây:
+ Ra đề sai hoặc ra đề ngoài chương trình;
+ Mang những tài liệu, vật dụng trái phép vào khu vực làm đề, phòng thi,
phòng chấm thi;
+ Thiếu trách nhiệm trong việc chuẩn bị cho kỳ thi, làm ảnh hưởng tới kết
quả kỳ thi;
+ Thiếu trách nhiệm khi coi thi, để cho thí sinh quay cóp, mang và sử dụng
tài liệu, vật dụng trái phép trong phòng thi;
+ Chấm thi không đúng hướng dẫn chấm thi hoặc cộng điểm có nhiều sai sót.
- Đình chỉ công tác thi ngay sau khi bị phát hiện; đồng thời tuỳ theo mức độ
vi phạm có thể hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc đối với người có
một trong các hành vi sai phạm sau đây:
+ Gian lận, làm sai lệch sự thật về hồ sơ của thí sinh;
+ Trực tiếp giải bài cho thí sinh trong lúc đang thi;
+ Làm lộ số phách bài thi;
+ Đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh;
+ Làm mất bài thi của thí sinh khi thu bài, vận chuyển, bảo quản, chấm thi;
+ Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm của thí sinh;
+ Làm sai lệch điểm trên bài thi, trên phiếu chấm thi.
- Đình chỉ công tác thi ngay sau khi bị phát hiện, đề nghị truy cứu trách
nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau đây:
+ Làm lộ đề thi; mua, bán đề thi;
+ Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào khu vực thi
trong lúc đang thi;
+ Gian lận thi có tổ chức.
b) Những người không phải là cán bộ, công chức, viên chức tham gia công
tác thi có hành vi vi phạm quy chế thi (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc
sau kỳ thi), nếu có đủ chứng cứ, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định
của pháp luật lao động, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và quy định của
pháp luật có liên quan;
c) Trong quá trình tổ chức kỳ thi, khi phát hiện sai phạm, cấp ra quyết định
áp dụng quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ,
công chức để xử lý kỷ luật theo một trong các hình thức sau đây:” được sửa đổi bởi đoạn: “a) Cán bộ, công chức, viên
chức tham gia công tác thi nếu có hành vi vi phạm Quy chế thi thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định
số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số
27/2012/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường,
hoàn trả của viên chức theo một trong các hình thức sau đây:” theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Thông tư số
04/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành
kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có
hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2013.
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thành lập các Hội đồng thi có thẩm quyền đình chỉ công tác thi đối với Chủ tịch
Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng của các Hội đồng ra đề thi, Hội đồng in sao đề
thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo; Chủ tịch Hội đồng
ra đề thi, Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng
phúc khảo có thẩm quyền đình chỉ công tác thi đối với những người tham gia tổ
chức kỳ thi tại Hội đồng do mình phụ trách;
d) Các hình thức xử lý vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 của Điều này do
Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ ra quyết định theo các quy định về xử lý kỷ luật
hiện hành và đề nghị của Hội đồng ra đề thi, Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi,
Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo.
2. Đối với thí sinh:
a) Cảnh cáo trước Hội đồng coi thi, nếu chép bài của thí sinh khác hoặc cho
thí sinh khác chép bài của mình bằng bất cứ hình thức nào;
b)37 Đình chỉ thi và huỷ kết quả của cả kỳ thi nếu vi phạm một trong các khuyết
điểm sau:
- Mang vào phòng thi tài liệu, vật dụng trái với quy định tại Điều 20 của Quy
chế này hoặc vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, thiết bị truyền tin hoặc chứa
thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi;
- Nhận bài giải sẵn của người khác;
- Chuyển giấy nháp, bài thi cho thí sinh khác hoặc nhận giấy nháp, bài thi
của thí sinh khác;
- Cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để
nộp làm bài thi của mình hoặc có bài thi giống nhau do chép bài của nhau.
c)38 Huỷ kết quả thi và cấm thi từ 1 đến 2 năm, nếu vi phạm một trong các
khuyết điểm sau:
- Hành hung giám thị, giám khảo, người phục vụ của các Hội đồng coi thi,
Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo;
- Gây rối làm mất trật tự an ninh ở khu vực coi thi, gây hậu quả nghiêm
trọng cho kỳ thi;
- Khai man hồ sơ thi hoặc nhờ người thi hộ.
-39 (đượ
đượcc bãi bỏ)

37

Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 06
tháng 4 năm 2013.
38

Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 06
tháng 4 năm 2013.
39

Đoạn: “- Vi phạm các quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42a.” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều
1 của Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học
phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ
sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.
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d) Nhắc nhở trước phòng thi hoặc trước Hội đồng coi thi những vi phạm
khác ngoài quy định tại các điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 của Điều này.
3. Đối với người thi hộ:
a) Huỷ kết quả thi tốt nghiệp phổ thông, thi tuyển sinh vào các cơ sở giáo
dục tại các kỳ thi cùng năm;
b) Buộc thôi học nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục;
c) Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ theo tính chất, mức độ và hậu
quả vi phạm.
4. Hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền kỷ luật đối với thí sinh dự thi:
a) Hồ sơ:
- Tại các Hội đồng coi thi:
+ Biên bản tại thời điểm vi phạm, có chữ ký của hai giám thị trong phòng thi;
+ Biên bản xét kỷ luật của Hội đồng coi thi (ghi rõ hình thức vi phạm và
mức kỷ luật);
+ Tài liệu và các vật chứng thu được.
- Tại các Hội đồng chấm thi:
+ Biên bản của tổ chấm thi;
+ Biên bản xét kỷ luật của Hội đồng chấm thi (ghi rõ hình thức vi phạm và
mức kỷ luật);
+ Bài thi của thí sinh vi phạm.
b) Thẩm quyền:
- Chủ tịch Hội đồng coi thi:
+ Xem xét, quyết định và công bố các hình thức kỷ luật đối với thí sinh:
khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi trước Hội đồng coi thi;
+ Lập biên bản về các trường hợp kỷ luật khác không thuộc quyền hạn của
Hội đồng coi thi để báo cáo cấp có thẩm quyền.
- Chủ tịch Hội đồng chấm thi:
+ Xem xét các biên bản kỷ luật của các Hội đồng coi thi;
+ Xem xét kỷ luật theo biên bản của các tổ chấm chuyển lên;
+ Xét kỷ luật và lập biên bản đề nghị mức kỷ luật.
- Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tập hợp toàn bộ hồ sơ để thực hiện
các việc sau:
+ Gửi đến Hội đồng chấm thi những hồ sơ kỷ luật có liên quan đến điểm bài
thi, kết quả thi của các Hội đồng coi thi trước ngày tổ chức chấm thi;
+ Thành lập Hội đồng kỷ luật và tiến hành xét kỷ luật đối với các trường hợp
kỷ luật từ huỷ kết quả bài thi trở lên;
+ Công bố kỷ luật và gửi thông báo đến các nhà trường, địa phương nơi cư
trú của thí sinh bị kỷ luật.
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5. Đối với những người có trách nhiệm duyệt kết quả thi mà cố tình làm sai
lệch thì tuỳ theo mức độ, tính chất và hậu quả, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt
Nam quyết định hình thức kỷ luật từ khiển trách đến cách chức hoặc đề nghị truy
tố trước pháp luật.
6. Sau khi các Hội đồng thi kết thúc công việc, nếu phát hiện những hành vi vi
phạm thì thanh tra giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, trình
người có thẩm quyền quyết định xử lý vi phạm theo quy định tại các khoản 1, khoản 2,
khoản 3, khoản 4 và khoản 5 của Điều này.
7. Các hình thức xử lý kỷ luật phải được công bố trước các Hội đồng thi,
thông báo về trường phổ thông nơi thí sinh theo học, thông báo cho gia đình thí
sinh biết, thông báo đến địa phương nơi cư trú, cơ quan nơi công tác.
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Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt
nghiệp trung học phổ thông Trung ương.
1. Thành phần:
a) Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Phó Trưởng ban:
- Phó Trưởng ban thường trực: Lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất
lượng giáo dục;
- Các Phó Trưởng ban: Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c) Uỷ viên: Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Nhiệm vụ:
a) Giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung về thi trong cả nước;
b) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo thi cấp
tỉnh và của các Hội đồng ra đề thi, Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội
đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo ở các địa phương; phát hiện những việc làm
sai hoặc vi phạm Quy chế thi, kiến nghị cách giải quyết;
c) Nắm tình hình, thu thập ý kiến của thí sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác
thi, cha mẹ học sinh và dư luận xã hội đối với kỳ thi;
d) Báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp có thẩm quyền về
tình hình chấp hành Quy chế thi trong kỳ thi.
3. Quyền hạn:
a) Yêu cầu Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, các Hội đồng ra đề thi, Hội đồng in sao
đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo báo cáo việc thực
hiện nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thi;
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b) Trong trường hợp cần thiết có thể yêu cầu họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh,
họp Hội đồng ra đề thi, Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi,
Hội đồng phúc khảo để nghe ý kiến của những người làm công tác thi hoặc có thể
trực tiếp kiểm tra các hồ sơ thi, các phòng thi của Hội đồng coi thi; xem các bài thi
đã chấm của Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo sau khi đã báo cho Chủ tịch
Hội đồng;
c) Nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, các đơn
vị tổ chức thi thi, các Hội đồng ra đề thi, Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi,
Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo; động viên những nhân tố tốt; chỉ rõ
những thiếu sót, sai phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện và yêu cầu có biện
pháp khắc phục;
d) Trong trường hợp phát hiện những sai phạm nghiêm trọng về ra đề thi, coi
thi, chấm thi, phúc khảo hoặc về công tác chỉ đạo thi, trình Bộ trưởng quyết định
các hình thức dưới đây:
- Đình chỉ kỳ thi, tổ chức thi lại theo đề thi dự bị hoặc đề thi mới;
- Hoãn việc chấm thi để nghiên cứu lại hướng dẫn chấm hoặc đề nghị không
công nhận kết quả của Hội đồng chấm thi;
- Đình chỉ hoạt động của Lãnh đạo Hội đồng ra đề thi, Hội đồng in sao đề thi,
Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo để xem xét; đề nghị xử
lý kỷ luật đối với thành viên của các Hội đồng, những người tham gia tổ chức thi,
những thí sinh có sai phạm nghiêm trọng;
- Yêu cầu thành lập Hội đồng phúc khảo khi phát hiện việc chấm thi không
chính xác của Hội đồng chấm thi.
4. Phương thức hoạt động:
a) Thành lập các đoàn kiểm tra hoặc cử các uỷ viên đi kiểm tra ở các địa
phương, đơn vị dự thi;
b) Phối hợp với hoạt động của các đoàn thanh tra thi.
o thi cấp tỉnh
Điều 45. Ban Ch
Chỉỉ đạ
đạo
Hằng năm, mỗi tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương thành lập một Ban
Chỉ đạo thi cấp tỉnh, nhằm thống nhất chỉ đạo các kỳ thi trên địa bàn.
1. Thành phần:
a) Trưởng ban: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;
b) Phó Trưởng ban:
- Phó Trưởng ban thường trực: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo;
- Các Phó Trưởng ban: 01 lãnh đạo công an tỉnh, 01 lãnh đạo sở tài chính;
c) Uỷ viên: Lãnh đạo và chuyên viên của các sở, ngành: giáo dục và đào tạo,
y tế, bưu chính viễn thông, điện lực và các cơ quan có liên quan.
2. Nhiệm vụ:
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a) Chỉ đạo việc tổ chức các kỳ thi tại địa phương theo Quy chế thi và văn
bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, Quy chế thi của các Hội đồng
in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo;
c) Động viên, khuyến khích những nhân tố tốt, phát hiện những việc làm sai
hoặc vi phạm Quy chế thi của tập thể hoặc cá nhân, kiến nghị cách giải quyết;
d) Thu thập ý kiến của thí sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác thi và của
nhân dân đối với các kỳ thi;
đ) Báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo về
hoạt động của Ban Chỉ đạo thi, tình hình tổ chức các kỳ thi và việc thực hiện Quy
chế thi ở địa phương;
e) Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo, các cấp có thẩm quyền khen thưởng những người có thành tích; kỷ luật
những người vi phạm Quy chế thi.
3. Quyền hạn:
a) Yêu cầu sở giáo dục và đào tạo, các Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi,
Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo báo cáo về công tác chuẩn bị, tổ chức thi;
b) Trực tiếp kiểm tra các hồ sơ thi, phòng thi của Hội đồng coi thi hoặc xem
các bài thi đã chấm của Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo sau khi đã báo cho
Chủ tịch Hội đồng;
c) Nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng
coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo; động viên và phát huy những nhân tố
tốt; chỉ rõ những thiếu sót, sai phạm (nếu có) và yêu cầu sửa chữa ngay;
d) Trong trường hợp phát hiện những sai phạm nghiêm trọng về Quy chế thi,
phải báo cáo Ban Chỉ đạo thi Trung ương giải quyết.
4. Các Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội
đồng phúc khảo có trách nhiệm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi cấp
tỉnh; nếu có vấn đề chưa thống nhất phải báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và
Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét giải quyết. Trong khi chờ giải quyết, vẫn phải
thực hiện theo ý kiến của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.
5. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh thành lập bộ phận thường trực làm nhiệm vụ chỉ
đạo trực tiếp đối với kỳ thi.
ân dân cấp tỉnh, cấp huy
Điều 46. Uỷ ban nh
nhâ
huyệện
1. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:
a) Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế thi
và các văn bản hướng dẫn về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành.
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b) Duyệt phương án, kế hoạch và kinh phí tổ chức kỳ thi do sở giáo dục và
đào tạo trình. Giao nhiệm vụ cho UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành có liên
quan của cấp tỉnh về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
c) Ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.
2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện:
Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để sở giáo dục và đào tạo tổ chức tốt kỳ
thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở địa phương (nếu có).
áo dục và đà
Điều 47. Sở gi
giá
đàoo tạo
1. Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại
học sinh ở các trường phổ thông; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện
về cơ sở vật chất cho kỳ thi.
2. Trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; đề
nghị phê duyệt phương án, kế hoạch và kinh phí tổ chức kỳ thi.
3. Xây dựng phương án tổ chức coi thi và thực hiện toàn bộ công việc chuẩn
bị coi thi tại địa phương:
- Thành lập các Hội đồng coi thi;
- Nhận đĩa mềm chứa danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo từng môn thi
ngoại ngữ từ các trường phổ thông;
- Lập danh sách thí sinh theo Hội đồng coi thi;
- Lập danh sách thí sinh theo phòng thi;
- Lập danh sách các phòng thi theo Hội đồng coi thi;
- Bàn giao cho trường phổ thông tệp chứa danh sách thí sinh dự thi đã có số
báo danh;
- Bàn giao danh sách thí sinh theo phòng thi cho các Hội đồng coi thi.
4. Ra quyết định thành lập các Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội
đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
5. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông của địa phương, bao gồm: công tác chuẩn bị cho kỳ thi, in sao đề thi, coi thi,
chấm thi, phúc khảo, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thi theo Quy chế thi và
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Tổ chức công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
cho thí sinh.
7. Tổng kết đánh giá kết quả tổ chức thi ở địa phương và thực hiện việc khen
thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, thí sinh trong phạm vi quyền hạn quy
định; đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo Quy chế thi và các
quy định của pháp luật đối với những người tham gia làm công tác thi.
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à tr
ườ
ng - Bộ Qu
Điều 48. Cục Nh
Nhà
trườ
ường
Quốốc ph
phòòng
1. Cục Nhà trường chịu trách nhiệm trước Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và
Đào tạo về toàn bộ công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trong Quân đội; thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 47 của Quy chế này.
2. Cục trưởng Cục Nhà trường trình Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng
thành lập Ban Chỉ đạo thi tương đương Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.
Điều 49. Đạ
ườ
ng đạ
ng, trung cấp chuy
Đạii học, học vi
việện, tr
trườ
ường
đạii học, cao đẳ
đẳng,
chuyêên
nghi
nghiệệp
1. Chấp hành sự chỉ đạo và phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp
với các sở giáo dục và đào tạo trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học
phổ thông.
2. Lựa chọn cán bộ, giảng viên tham gia thanh tra kỳ thi trên địa bàn theo đề
nghị của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh hoặc theo sự điều động của Ban Chỉ đạo thi
Trung ương.
3. Bố trí kinh phí đi lại, kinh phí ăn ở cho tất cả cán bộ, giảng viên của đơn
vị tham gia kỳ thi.
ườ
ng ph
ổ th
Điều 50. Tr
Trườ
ường
phổ
thôông
1. Hoàn thành chương trình dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, tổ chức tốt việc ôn tập cho người học.
2. Tổ chức kiểm tra trình độ kiến thức văn hóa, xếp loại học lực cho những
người tự học khi được sở giáo dục và đào tạo giao trách nhiệm.
3. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và thí sinh học tập Quy chế thi, nội quy thi
theo chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo.
4. Kiểm tra, hoàn chỉnh việc đăng ký dự thi, hồ sơ dự thi của người học tại
nhà trường theo quy định; hướng dẫn lập hồ sơ xin dự thi, tiếp nhận hồ sơ xin dự
thi của thí sinh tự do.
5. Tham gia tập huấn và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý thi theo yêu
cầu của kỳ thi.
6. Quản lý hồ sơ dự thi của thí sinh:
a) Kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi,
xem xét điều kiện dự thi của thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không
cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ;
b) Lập danh sách thí sinh dự thi theo điểm a khoản 2 Điều 10 của Quy chế
này; giao danh sách có ký xác nhận của Thủ trưởng trường phổ thông và đĩa CD
chứa danh sách đó cho sở giáo dục và đào tạo để lập danh sách thí sinh dự thi và
xếp phòng thi;
c) Bảo quản đầy đủ hồ sơ dự thi và danh sách thí sinh đăng ký thi theo quy
định của sở giáo dục và đào tạo; xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra,
kiểm tra và yêu cầu sửa chữa (nếu có);
50

d) Làm thẻ dự thi cho thí sinh đăng ký dự thi tại trường.
7. Tiếp nhận đơn, lập danh sách xin phúc khảo bài thi và chuyển đến sở giáo
dục và đào tạo.
8. Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn cho Hội đồng coi thi nếu
được chọn làm địa điểm thi.
9. Thông báo kết quả thi, kết quả xét tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tốt
nghiệp tạm thời, phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, lưu trữ hồ sơ thi theo quy định./.
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