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KẾT LUẬN  

Thanh tra công tác chuẩn bị thi  

tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 228/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra công tác chuẩn bị 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021, Đoàn thanh tra đã tiến 

hành thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt từ ngày 01/6/2021 đến ngày 

11/6/2021 tại các đơn vị nơi đặt Điểm thi. 

 Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra cùng các biên bản 

làm việc tại các đơn vị được thanh tra, Giám đốc Sở GDĐT Kết luận, như sau: 

1. Về Kết quả Thanh tra: 

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông năm 2020 tại 12 Điểm thi thuộc Hội đồng thi tỉnh Kon Tum được 

thanh tra, gồm: 05 Điểm thi tại thành phố Kon Tum: Trường THPT Kon Tum; 

Trường THPT Duy Tân; Trường THPT Lê Lợi; Trường THPT Trường Chinh; 

Trường Phổ thông DTNT tỉnh. 07 Điểm thi đặt tại các huyện: Trường THPT 

Trần Quốc Tuấn, huyện Đăk Hà; Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Đăk 

Tô; Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Ngọc Hồi; Trường THPT Lương Thế 

Vinh, huyện Đăk Glei; Trường THPT Quang Trung, huyện Sa Thầy; Trường PT 

DTNT huyện Tu Mơ Rông; Trường PT DTNT huyện Kon Plông.  

Kết quả cụ thể như sau: 

 1.1. Thanh tra, đánh giá công tác tuyên truyền về kỳ thi; việc phối hợp với 

các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để chuẩn bị các điều kiện 

cho kỳ thi: 

Các đơn vị đã đưa kế hoạch tuyên truyền công tác chuẩn bị kì thi Tốt 

nghiệp THPT năm 2021 vào trong kế hoạch năm học. Tuyên truyền đến CBGV, 

HS và PHHS trên nhiều kênh thông tin: Họp hội đồng tuần, tháng; các buổi chào 

cờ đầu tuần; các buổi họp PHHS; trên Bảng tin Đoàn TN; trên trang Web của 

các đơn vị… Một số điểm thi đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức Kỳ thi hoặc có văn 

bản gửi các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp tổ chức Kỳ thi; có văn bản 

đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí cho học sinh Dân tộc thiểu số, 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự Kỳ thi và phối hợp tổ chức ăn, ở, đi lại 

cho học sinh dự thi. 
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 1.2. Thanh tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy học, ôn tập, đánh 

giá xếp loại học sinh; tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi; chuẩn bị hồ sơ thí 

sinh dự thi  

Các đơn vị được kiểm tra đã xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, ôn 

tập cho học sinh lớp 12 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện 

đánh giá, xếp loại học sinh, học viên theo quy định; tổ chức cho học sinh, học 

viên đăng ký dự thi theo quy định. Tuy nhiên, hồ sơ thí sinh tại các Điểm thi vẫn 

còn một số sai sót về việc ghi thành phần dân tộc của thí sinh chưa đúng quy 

định. 

 1.3. Thanh tra, đánh giá việc xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết các 

công việc của Ban chỉ đạo và Hội đồng thi 

 Các đơn vị đã triển khai thực hiện công tác chuẩn bị kì thi Tốt nghiệp 

THPT năm 2021. Quá trình chuẩn bị cho công tác coi thi, chấm thi theo các Văn 

bản hướng dẫn của Hội đồng thi, của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và của Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

 1.4. Thanh tra về phương án nhân sự tham gia và triển khai các khâu tổ 

chức Kỳ thi. 

Các đơn vị đã chuẩn bị và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án 

nhân sự thực hiện các khâu của Kỳ thi như thanh tra thi, coi thi, chấm thi và 

phục vụ Kỳ thi. 

Các đơn vị có học sinh, học viên đăng ký dự thi đã lựa chọn nội dung phổ 

biến, quán triệt Quy chế thi đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phù 

hợp; đã cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức; phổ biến các quy định về hồ sơ đăng ký dự thi để cán bộ, giáo viên hướng 

dẫn, tổ chức cho học sinh, học viên làm hồ sơ đăng ký dự thi; có kế hoạch tập 

huấn công tác thi cho cán bộ, giáo viên tham gia các khâu của Kỳ thi sau khi tập 

huấn Quy chế thi, coi thi, chấm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

 1.5. Thanh tra, đánh giá việc tiếp nhận, ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn  

Các Điểm thi đã tiếp nhận các văn bản hướng dẫn công tác thi của Bộ, Sở 

GDĐT cụ thể: Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi tốt 

nghiệp THPT và các Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn 

tổ chức thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 

2021. Đồng thời các đơn vị đã triển khai thực hiện, tuyên truyền, thông tin kịp 

thời đến toàn thể CB, GV, NV và học sinh. 

 1.6. Thanh tra, đánh giá việc chuẩn bị cơ sở vật chất; phương án, phương 

tiện, thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn tại nơi in đề thi, bảo quản đề thi, bài thi, 

Điểm thi 

Tại nơi In sao đề thi (Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành): 
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Khu vực in sao được bố trí tại dãy nhà 03 tầng thuộc khu nội trú nằm 

trong khuôn viên Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, vị trí biệt lập, được 

bố trí 03 vòng biệt lập, đảm bảo địa điểm sao in đề thi an toàn, đúng quy chế.  

 Tại các đơn vị đặt Điểm thi: 

Đã bố trí khu vực thi được xây dựng kiên cố, có khoảng trống các ly với 

khu vực xung quanh; đã chuẩn bị cơ bản về cơ sở vật chất cho Kỳ thi như có đủ 

số phòng thi chính thức, có đủ số phòng thi dự phòng, có phòng y tế, đủ bàn ghế 

học sinh đảm bảo 24 bộ/phòng thi, đủ bàn ghế giáo viên; phòng làm việc chung 

của cán bộ, giáo viên coi thi có đầy đủ cơ sở vật chất; phòng đựng đề thi, bài thi 

có tủ đựng đề thi bài thi chắc chắn và 02 camera quan sát có màm hình kiềm tra 

đang hoạt động tốt; có nguồn nước, khu vệ sinh dành cho cán bộ, giáo viên nam 

nữ riêng, khu vệ sinh dành cho học sinh nam, nữ riêng; 01 điện thoại cố định có 

loa ngoài. 

Các đơn vị đặt điểm thi đã tổ chức kiểm tra các thiết bị điện, quạt trong 

phòng, phương tiện phòng cháy, tường rào xung quanh, có kế hoạch đã và đang 

thực hiện sửa chữa, mua sắm hoàn thiện để đảm bảo cho Kỳ thi; đã có phương 

án trang bị máy phát điện dự phòng; các trường PTDTNT kết hợp với các 

trường THPT trên địa bàn có phương án tổ chức ở, ăn, đi lại cho học sinh nội 

trú, học sinh ở xa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giao thông, giờ giấc trong 

quá trình dự thi; kế hoạch phòng, chống Covid-19, thực hiện 5K nghiêm túc. 

 Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra các Điểm thi: Hiện tại các phòng dự kiến 

tổ chức thi một số ổ điện tại các phòng thi đã bị hư hỏng, hư cửa kính, một số 

bàn ghế ngồi của thí sinh hư hỏng (Trường THPT Duy Tân); Hầu hết các Điểm 

thi chưa chuẩn bị phòng bảo quản đề thi, bài thi; chưa bố trí đầy đủ các thiết bị 

phòng chống cháy nổ; Chưa niêm phong các phòng không sử dụng phục vụ thi. 

 1.7. Thanh tra, đánh giá công tác phổ biến, quán triệt và tập huấn Quy 

chế thi 

Thực hiện Văn bản số 730/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 06/5/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và các 

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Kỳ thi, các đơn vị đã lập danh 

sách cán bộ, giáo viên, nhân viên đề nghị tham gia Ban coi thi kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021. 

Các trường đã triển khai tốt các khâu tổ chức kỳ thi đồng thời đã phổ biến 

quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 cho giáo viên, cán bộ, 

nhân viên và học sinh.  

2. Về thực hiện Kết luận thanh tra 

2.1. Yêu cầu các đơn vị phát huy ưu điểm và sự chủ động trong triển khai, 

đồng thời khẩn trương rà soát và khắc phục kịp thời những sai sót, hạn chế, tồn 

tại của đơn vị mình được nêu tại Kết luận thanh tra. Kết quả khắc phục báo cáo 

về Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở) trước ngày 03/7/2021. Trong đó, lưu ý các vấn 

đề sau: 
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Hiệu trưởng các trường đặt điểm thi chủ động báo cáo chính quyền địa 

phương quan tâm tiếp tục phối hợp với các ban ngành tại địa phương để đảm 

bảo công tác an ninh, an toàn, phòng chống dịch Covid-19 nghiêm túc tại các 

Điểm thi. 

Niêm phong các phòng không sử dụng vào phục vụ thi, ngắt tất cả các thiết 

bị thu phát tín hiệu tại Điểm thi, như: điện thoại, internet, wifi...( ngoài điện 

thoại chung được sử dụng theo quy định); Rà soát, khắc phục các hạn chế đã 

được nêu trên trước khi bàn giao cho Trưởng điểm thi. 

2.2. Thủ trưởng các đơn vị được thanh tra có trách nhiệm niêm yết công 

khai và tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định. 

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc tập thể, cá nhân có liên 

quan thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật./. 
 

 

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

- Thanh tra tỉnh Kon Tum (báo cáo);    

- Ban chỉ đạo thi tỉnh KT (báo cáo);                         

- GĐ, các Phó GĐ Sở GDĐT (để biết);  

- Phòng KTQLCLGDCNTT (để biết);                                                  

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

- TT GDNN-GDTX các huyện (thực hiện); 

- Đăng Website Sở; 

- Lưu: VT, TTr Sở. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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