
 

 

  UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-SGDĐT Kon Tum, ngày      tháng       năm       
    

THÔNG BÁO  

Kết quả kiểm tra công tác thi Nghề phổ thông, năm học 2020-2021 

 

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-SGDĐT ngày 02/4/2021 của Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Kon Tum về việc thành lập Đoàn kiểm tra 

thi Nghề phổ thông, năm học 2020-2021. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 

coi thi và chấm thi Nghề phổ thông từ ngày 10/4/2021 đến ngày 27/4/2021. 

Qua xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo Thông báo kết quả kiểm tra, như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Hội đồng thi Nghề phổ thông, năm học 2020-2021 được thành lập tại 

Quyết định số 97/QĐ-SGDĐT ngày 12/3/2021, gồm 582 người (01 Chủ tịch, 03 

Phó Chủ tịch, 02 Thư ký, 576 người tham gia các ban ra đề thi, in sao đề thi, coi 

thi, làm phách và chấm thi). Cụ thể: 

- Ban Ra đề thi, gồm: 19 người (03 Trưởng, Phó ban, 02 Thư ký, 10 Thành 

viên ra đề thi các môn, 01 bảo vệ và 03 phục vụ); 

- Ban In sao đề thi, gồm: 09 người (01 Trưởng ban, 02 Thư ký, 02 Thành 

viên, 01 bảo vệ và 03 phục vụ); 

- Ban Coi thi: 480 người, tham gia các ban coi thi tại các huyện, thành phố; 

- Tổ Làm phách, gồm: 06 người (01 Tổ trưởng, 01 Thư ký, 04 Thành viên); 

- Ban Chấm thi, gồm: 62 người (01 Trưởng ban, 03 Phó Trưởng ban, 03 

Thư ký, 51 giám khảo, 01 bảo vệ và 03 phục vụ). 

2. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: 4159 thí sinh; Số lượng thí sinh dự thi 

đầy đủ các môn và được cấp Giấy chứng nhận: 4089 thí sinh; Số thí sinh bỏ thi: 

70 thí sinh. Cụ thể: 

STT Môn thi 
Số thí sinh 

 đăng ký dự thi 

Số thí sinh  

được cấp giấy 

chứng nhận 

Số thí sinh  

bỏ thi 

Ghi 

chú 

01 Tin học 1900 1869 32  

02 Làm vườn 2009 1975 34  

03 Điện dân dụng 250 246 04  

Tổng cộng 4159 4089 70  

3. Tổng số bài thi của thí sinh: 8187 bài thi. Trong đó: 4097 bài thi lý 

thuyết; 4090 bài thi thực hành. Cụ thể: 
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STT Môn thi Bài thi lý thuyết Bài thi thực hành Ghi chú 

01 Tin học 1875 1869  

02 Làm vườn 1976 1975  

03 Điện dân dụng 246 246  

Tổng cộng 4097 4090  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Công tác coi thi 

1.1 Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn và quán triệt Quy chế thi 

- Các đơn vị được chọn làm địa điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, 

thiết bị, đảm bảo an toàn cho công tác thi Nghề phổ thông; 

- Trưởng ban coi thi đã tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản có liên 

quan đến công tác thi Nghề phổ thông cho cán bộ coi thi và những người có liên 

quan. Thực hiện quán triệt Quy chế thi cho thí sinh tham gia dự thi nắm bắt 

nhằm phòng ngừa những vi phạm có thể xảy ra trong quá trình tổ chức coi thi.  

1.2. Việc thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của Trưởng ban coi thi, việc 

phối hợp chỉ đạo công tác coi thi 

- Trưởng ban coi thi tại các điểm thi đã phân công nhiệm vụ cho các lực 

lượng tham gia công tác coi thi tại Điểm thi chặt chẽ, cụ thể và đúng quy định. 

- Trưởng ban coi thi đã bố trí số lượng cán bộ coi thi, giám sát thi khoa học, 

phù hợp với từng buổi thi; kịp thời xử lý vi phạm đối với cán bộ coi thi, cán bộ 

có liên quan và thí sinh theo Quy chế thi. 

- Trưởng ban coi thi thực hiện đầy đủ kiến nghị của Đoàn kiểm tra; Thực 

hiện rút kinh nghiệm sau mỗi buổi thi, xử lý kịp thời các tình huống bất thường 

xảy ra theo quy định tại Quy chế thi.  

- Thời gian tổ chức coi thi (Lý thuyết, thực hành): Từ ngày 10/4/2021 đến 

ngày 17/4/2021. 

1.3 Việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ coi thi, thư ký, những người có 

liên quan và thí sinh 

- Cán bộ coi thi thực hiện đánh số báo danh, gọi tên thí sinh vào phòng thi, 

ký giấy thi, ký giấy nháp, phát đề, thu bài và xử lý thí sinh vi phạm theo đúng 

quy định. Thư ký và những người có liên quan thực hiện giao nhận, bảo quản 

bài thi an toàn; Thực hiện quy định về giờ giấc và hiệu lệnh của Ban Coi thi 

nghiêm túc; an toàn, an ninh trong khu vực thi đảm bảo. 

- Thí sinh chấp hành nghiêm túc, đúng quy định trong phòng thi, khu vực 

thi theo Quy chế thi. 

2. Công tác chấm thi 

2.1. Việc chuẩn bị chấm thi  
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- Ban Chấm thi đảm bảo đủ thành phần và số lượng để thực hiện nhiệm vụ 

chấm thi theo các văn bản hướng dẫn về công tác chấm thi Nghề phổ thông; 

Thực hiện chấm thi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kon Tum; Thời 

gian chấm thi: Từ ngày 22/4/2021 đến ngày 27/4/2021. 

- Tổ Làm phách thực hiện quy trình làm phách, như: Kiểm bài, dồn túi, 

đánh phách, cắt phách, niêm phong, bàn giao và quản lý đầu phách được thực 

hiện nghiêm túc đúng Quy chế thi.  

- Cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác chấm thi đầy đủ, như: Phòng chấm 

thi cho từng môn. Khu vực làm phách và chấm thi được tổ chức độc lập; công 

tác bảo vệ, an ninh đảm bảo, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Các 

điều kiện làm việc khác, như: Văn phòng phẩm, đáp án được chuẩn bị kịp thời, 

đầy đủ. 

- Ban chấm thi đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên; thường xuyên kiểm tra đôn đốc và yêu cầu khắc phục kịp thời 

những tình huống bất thường xảy ra. 

- Ban chấm thi đã tổ chức quán triệt Quy chế thi, hướng dẫn chấm thi và 

văn bản có liên quan khác cho các thành viên; Việc quản lý bài thi đảm bảo an 

toàn, thực hiện giao, nhận, lưu trữ bài thi đúng quy trình của Quy chế thi. 

2.2. Việc thực hiện chấm thi 

- Trưởng ban chấm thi, thư ký, tổ trưởng môn chấm, cán bộ chấm thi và 

cán bộ có liên quan khác thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của Quy chế thi. 

Trưởng ban chấm thi điều hành chung, các thành viên Ban Chấm thi chấp hành 

sự phân công của Trưởng ban; cán bộ chấm thi tuân thủ và chịu sự điều hành 

trực tiếp của Tổ trưởng môn chấm; 

- Thư ký, tổ trưởng môn chấm và cán bộ chấm thi có sự phối hợp chặt chẽ 

để thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; bảo vệ và phục vụ thực hiện 

đúng nhiệm vụ, giúp cho công tác chấm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng 

Quy chế; 

- Tổ trưởng tập trung cán bộ chấm thi để thảo luận thống nhất cách chấm; 

Tổ chức chấm chung một số bài thi của từng môn thi để rút kinh nghiệm, thống 

nhất cách chấm; Sau đó, tổ chức chấm thi theo quy định. 

- Công tác thực hiện quy trình giao, nhận bài thi của Ban Chấm thi thực 

hiện theo quy trình và Quy chế thi; không có hiện tượng thất lạc, mất mát hay có 

sự cố đáng tiếc xảy ra; 

- Ban Chấm thi chỉ đạo và triển khai thực hiện quy trình chấm hai vòng độc 

lập, đã bố trí đủ cán bộ chấm thi để chấm đúng tiến độ đề ra; 

- Việc ghi thông tin vào phiếu chấm, thống nhất điểm bài thi và xử lý kết 

quả chấm thi theo Quy chế thi. Không có trường hợp nào vi phạm Quy chế thi. 

2.3. Việc phát hiện bài thi có dấu hiệu bất thường; việc thực hiện quy 

trình nhập điểm 
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Trong quá trình chấm thi không phát hiện bài thi nào có dấu hiệu bất 

thường. Việc thực hiện quy trình đối sánh kết quả, nhập điểm thi được Ban 

chấm thi thực hiện nghiêm túc, trung thực và đúng Quy chế thi.  

III. KẾT LUẬN  

1. Ưu điểm 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn, Quyết định thành 

lập Hội đồng thi và các Ban thuộc Hội đồng thi Nghề phổ thông kịp thời, đúng 

quy định; Cơ sở vật chất, văn phòng phẩm được trang bị đảm bảo, đầy đủ; Các 

Ban đã tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ khoa học, hợp lý, đúng kế hoạch 

và tiến độ đề ra; tổ chức phổ biến, quán triệt Quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên tham gia làm nhiệm vụ thi Nghề phổ thông nghiêm túc, đầy đủ và 

đúng Quy chế; không có trường hợp nào vi phạm Quy chế thi; trong quá trình tổ 

chức thi Nghề phổ thông không có khiếu nại, tố cáo.  

2. Khuyết điểm: Không. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ GDĐT (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Sở (để thực hiện); 

- Đưa Website Sở; 

- Lưu: VT, Hồ sơ KTra. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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