UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 423/SGDDT-KT&KDCL

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 3 năm 2018

V/v: Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thi
THPT quốc gia năm 2018

Kính gửi:
- Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THPT;
- Ông (bà) Giám đốc các TT GDTX huyện, thành phố.
Căn cứ vào kế hoạch và các văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi Trung học phổ
thông (THPT) quốc gia năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TT GXTX huyện,
thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Tổ chức phổ biến kỹ Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn có liên quan
của Bộ GDĐT đến toàn thể giáo viên và học sinh, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm
lớp 12 và học sinh lớp 12 để thực hiện.
Các văn bản thi THPT quốc gia năm 2018 gồm:
- Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và được sửa
đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi Trung học phổ thông
quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (Gọi tắt là Quy chế thi). Tập
trung vào một số nội dung chính như Điều 12,13,14; Điều 21, 22; Điều 32-38; Điều 49
và các nội dung mới điều chỉnh trong Thông 04/2018/TT-BGDĐT.
- Công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Cục Quản lý
chất lượng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận
tốt nghiệp THPT năm 2018 (tập trung vào các nội dung cụ thể liên quan đến trách
nhiệm của học sinh, của giáo viên theo các mốc thời gian đã quy định cụ thể trong các
phụ lục I, II có đính kèm);
- Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và được sửa
đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính
quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;
- Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 9 tháng 3 năm 2018 về việc hướng
dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung
cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo. Chú ý các phụ lục để cung cấp, hướng dẫn cho học sinh.
(các văn bản trên có đính kèm công văn, sở sẽ đăng trên website)
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2. Bài thi, ngày thi
- Để xét tốt nghiệp thí sinh phải thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ
văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp (KHTN,
KHXH); thí sinh GDTX phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn
và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.
Lưu ý: thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài
thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và
không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
- Để xét tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp (ĐH, CĐ, TC) thí sinh đã tốt
nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành
phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành,
nhóm ngành theo quy định của trường (ĐH, CĐ, TC).
- Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình
thức trắc nghiệm, bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.
- Ngày thi: từ 24/06/2018 đến 27/06/2018
+ Ngày 24/06/2018: tập trung toàn Hội đồng, Thí sinh đến phòng thi làm thủ
tục dự thi;
+ Các ngày 25,26,27/06/2018 thi theo lịch
Chi tiết lịch thi, bài thi xem trong công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15
tháng 3 năm 2018 của Cục Quản lý chất lượng có đính kèm.
3. Các công tác chuẩn bị
- Tổ chức họp phụ huynh học sinh lớp 12, rà soát kế hoạch ôn tập, thi thử, kiểm
tra học kỳ 2 phù hợp với lịch thi THPT quốc gia năm 2018; Hoàn thành đánh giá xếp
loại học sinh trước ngày 25/05/2018;
- Tổ chức kiểm tra hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của
từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, yêu cầu học sinh kịp thời bổ sung các loại
giấy tờ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trước ngày 25 tháng 4 năm 2018;
Quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ;
- Chuẩn bị đủ máy vi tính có kết nối internet, máy in màu, máy ảnh kỹ thuật
số…để phục vụ tốt cho công tác cập nhật thông tin ĐKDT, thông tin xét tuyển Đại
học – Cao đẳng của thí sinh vào hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia của
Bộ GDĐT;
- Thành lập bộ phận thu nhận hồ sơ của trường; Phân công trách nhiệm cụ thể
cho từng cá nhân; Tổ chức hướng dẫn học sinh làm hồ sơ ĐKDT trước ngày
03/04/2018;
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, biểu mẫu cung cấp cho thí sinh để sử dụng thống nhất
theo đúng quy định của Bộ GDĐT.
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+ Hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT
năm 2018 phòng Khảo thí sẽ bàn giao cho các trường vào ngày 28/03/2018 (theo
đúng mẫu quy định tại công văn số 476/QLCL-QLT ngày 16/3/2018 của Cục QLCT);
+ Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng, phiếu đăng ký tuyển thẳng có phụ
lục đính kèm theo công văn số: 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
- Tham gia tập huấn nghiệp vụ thi THPT quốc gia do sở GDĐT tổ chức:
+ Thời gian: 8g thứ năm, ngày 29/03/2018
+ Địa diểm: Trung tâm GDTX Tp Bà Rịa;
+ Thành phần: Mỗi đơn vị cử 03 đại biểu (01 lãnh đạo phụ trách, 01 quản
lý vận hành phần mềm QLT, 01 quản lý hồ sơ ĐKDT).
4. Tổ chức đăng ký dự thi (ĐKDT)
4.1. Điểm thu nhận hồ sơ ĐKDT:
Mỗi trường THPT, Trung tâm GDTX huyện, thành phố (gọi tắt là trường) là
một điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT. Các trường có trách nhiệm:
- Thu nhận hồ sơ ĐKDT, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT, phiếu điều
chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ của học sinh đang học lớp 12 và của
thí sinh tự do theo đúng hướng dẫn tại phụ lục II đính kèm Công văn số 991/BGDĐTQLCL ngày 15/3/2018 và công văn 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Tổ chức kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ; nhập thông tin ĐKDT,
ĐKXT của thí sinh vào hệ thống dữ liệu tập trung của Bộ GDDT theo đúng tiến độ;
- Hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để
truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT nhằm kiểm tra thông tin cá
nhân và thực hiện điều chỉnh ĐKXT trực tuyến;
- Hướng dẫn thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau
khi có kết quả thi THPT quốc gia. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01
lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực
tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT.
4.2. Hồ sơ đăng ký dự thi
Thực hiện theo khoản 3 của Điều 13 Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25
tháng 01 năm 2017 và khoản 2 của Điều 1 Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28
tháng 02 năm 2018 của Bộ GDĐT.
4.3. Thời gian nhận hồ sơ
- Từ 01/04/2018 đến 20/4/2018 (Sau ngày 20/4/2018, thí sinh không được thay
đổi Điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký).
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- Thí sinh tự do học lớp 12 ở trường nào thì nộp ĐKDT tại trường đó hoặc tại
trường gần nơi cư trú. Thí sinh tự do đang công tác tại các đơn vị Quân đội, công an
đóng trên địa bàn tỉnh có thể ĐKDT tại các trường gần doanh trại, gần nơi cư trú hoặc
tại các trường ở các thành phố. Các trường phải tạo điều kiện thuận lợi cho các thí
sinh tự do ĐKDT và chú ý tổ chức hướng dẫn, kiểm tra kỹ và chịu trách nhiệm về
tính chính xác của các hồ sơ này.
Lưu ý:
- Thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi
này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không
được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
- Về lệ phí dự thi và xét tuyển ĐH-CĐ, Sở GDĐT sẽ có thông báo sau.
4.4. Tổ chức kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin ĐKDT
Để hạn chế sai sót , đề nghị lãnh đạo tổ chức kiểm tra ít nhất 3 lần:
- Lần 1: kiểm tra khi nhận hồ sơ;
- Lần 2: Sau khi đã nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin ĐKDT của
thí sinh từ phần mềm QLT, cán bộ phụ trách tổ chức giao cho giáo viên chủ nhiệm
hoặc cán bộ được phân công kiểm tra kỹ trước khi tổ chức cho học sinh rà soát, kiểm
tra và ký xác nhận;
- Lần 3: Cụm trưởng tổ chức kiểm tra chéo giữa các trường trong cụm. Thời
gian kiểm tra và hoàn thành việc cập nhật dữ liêu là trước 05/05/2018.
4.5. Thu phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo
Ngay sau khi có kết quả tổng kết năm học 2017-2018, các trường tiến hành thu
Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ kèm theo và hoàn thành nhập
dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT chậm nhất vào 25/5/2018.
Lưu ý: Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ
sơ ĐKDT.
4.6. Bàn giao danh sách đăng ký dự thi và phiếu ĐKDT cho sở GDĐT
- Nơi nhận: phòng Khảo thí – KĐCL;
- Nội dung nộp: Danh sách ĐKDT (có chữ ký của thí sinh), túi hồ sơ ĐKDT
(bên ngoài có thông tin phiếu ĐKDT số 1) bên trong chứa bản photocopy Chứng minh
nhân dân, phong bì ghi địa chỉ và ảnh của thí sinh.
- Thời hạn nộp hồ sơ về sở: trước 25/05/2018.
5. Tổ chức Hội đồng thi, điểm coi thi
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập một Hội đồng thi có mã số là 52. Hội đồng
thi do sở GDĐT chủ trì phối hợp với các trường Đại học – Cao đẳng tổ chức.
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Hiện tại, sở GDDT đang xây dựng phương án thi để trình UBND tỉnh phê duyệt
trên tinh thần duy trì sự ổn định các điểm thi như năm 2017 để tạo điều kiện thuận lợi
cho thí sinh dự thi.
6. Các công việc khác: Bên cạnh các công việc nói trên, đề nghị các trường
nghiên cứu kỹ Quy chế, bám sát các văn bản hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng
để thực hiện các công việc liên quan theo đúng kế hoạch chung Bộ GDDT.
Trên đây là hướng dẫn của Sở GDĐT về việc triển khai kế hoạch thi THPT
quốc gia năm 2018.
liên hệ với
o, p
hảo thí-KĐCL theo số: 0254.3542054

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Đặng Minh THông, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Công An tỉnh (p/h thực hiện);
- Sở phòng cháy chữa cháy (p/h thực hiện);
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (p/h thực hiện);
- Phòng GDTrH, GDTX, GDCN, Ttra Sở;
- Lưu: VT, KT-KĐCLGD;
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