BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05 /2010/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010
THÔNG TƯ
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/TT-BGDĐT
ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 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;
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:
Điều 1. 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/TT-BGDĐT ngày 12 tháng
3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:
1. Điểm b khoản 1 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“b) Đối với các trường ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,
địa bàn chia cắt, giao thông không thuận tiện, điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở
vật chất trường lớp thiếu thốn, không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 của
Điều này, sở giáo dục và đào tạo lựa chọn phương án tổ chức thi và báo cáo giải
trình với Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản.”
2. Điểm a khoản 3 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“a) Trong mỗi cụm trường, danh sách thí sinh được sắp xếp theo các bước
sau:
- Bước 1. Xếp theo môn thi ngoại ngữ (trừ thí sinh giáo dục thường
xuyên), thứ tự: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng
Đức, Tiếng Nhật và môn thi thay thế;
- Bước 2. Xếp danh sách thí sinh phải thi của mỗi môn thi ngoại ngữ và thí
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sinh của giáo dục thường xuyên (nếu có) theo thứ tự a, b, c, ... của tên thí sinh.”
3. Điểm a khoản 4 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“a) Nhiệm vụ:
- 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; 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.”
4. Điểm a khoản 5 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“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 về kỳ thi của các cấp quản lý giáo dục;
- 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 về kỳ thi của các cấp quản lý
giáo dục;
- 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.”
5. Đoạn 2 điểm d khoản 5 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“- 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 phân công;
+ Thực hiện một số công việc cần thiết phục vụ nhiệm vụ coi thi do Chủ
tịch Hội đồng phân công.”
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6. Khoản 6 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“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.”
7. Khoản 7 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“7. Đối với phần tự chọn (nếu có) trong đề thi, thí sinh chỉ được làm bài
một trong hai phần tự chọn; nếu làm bài cả hai phần tự chọn thì bị coi là phạm
quy và không được chấm điểm cả hai phần tự chọn.”
8. Điểm a khoản 2 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“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;
- 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”.
9. Điểm d khoản 2 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“d) Trước khi giám khảo chấm bài thi tự luận, Tổ trưởng tổ chấm thi tổ
chức cho các thành viên nghiên cứu 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 hướng dẫn chấm thi. 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.
Nếu trong tổ chấm thi có ý kiến thắc mắc không tự giải quyết được hoặc
phát hiện có sự nhầm lẫn trong hướng dẫn chấm thi 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 hướng dẫn chấm thi và biểu điểm.”
10. Khoản 1 Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
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“1. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp
hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 1,0 điểm trở lên”.
11. Điểm a khoản 2 Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“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;”
12. Đoạn 4 điểm b khoản 2 Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“- Sở giáo dục và đào tạo sở tại có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đến
Hội đồng phúc khảo của tỉnh mình toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo bài
thi trắc nghiệm của thí sinh; chuyển đến Hội đồng phúc khảo của tỉnh đã chấm
bài tự luận toàn bộ danh sách thí sinh xin phúc khảo bài thi tự luận.”
13. Đoạn 4 điểm a khoản 7 Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“- Điều chỉnh điểm của bài thi khi điểm chấm phúc khảo 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 thi khác. Kết luận điểm mới của bài thi;”
14. Khoản 1 Điều 41 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“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.”
15. Khoản 3 Điều 47 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“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 trên cơ sở số lượng thí sinh và cơ sở vật
chất của các trường, cụm trường;
- 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 cụm trường (nếu có tổ chức thi theo cụm);
- Lập danh sách thí sinh theo phòng thi;
- Lập danh sách các phòng thi theo Hội đồng coi thi;
- Bàn giao danh sách thí sinh theo phòng thi và thẻ dự thi của thí sinh cho
các Hội đồng coi thi.”
16. Điều 49 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 49. Đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên
nghiệp
1. Chấp hành chỉ đạo và phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp
với các địa phương tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
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2. Lựa chọn cán bộ, giảng viên tham gia kỳ thi theo sự điều động của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
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.”
17. Khoản 6 Điều 50 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“6.
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 theo từng môn thi ngoại ngữ, giao đĩa mềm
chứa danh sách đó cho sở giáo dục và đào tạo để 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);
d) Làm thẻ dự thi cho thí sinh đăng ký dự thi tại trường và bàn giao cho
sở giáo dục và đào tạo.”
Điều 2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 10 và tất cả các nội dung liên quan đến Ban
công tác cụm trường trong Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành
kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2010.
Điều 4. 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; 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./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Như Điều 4;
- Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

5

