
 
 

B浦 GIÁO D影C VÀ AÀO T萎O C浦NG HÒA XÃ H浦I CH曳 NGH┃A VI烏T NAM 
A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nh phúc 

 
QUY CH蔭  

Thi trung h丑c ph鰻 thông qu嘘c gia  
và xét công nh壱n t嘘t nghi羽p trung h丑c ph鰻 thông 

(Ban hành kèm theo Thông t⇔ sぐ 04/2017/TT-BGDAT 
ngày 25 tháng 01 n<m 2017 cてa Bじ tr⇔ぞng Bじ Giáo dつc và Aào tＴo) 

Ch逢挨ng I 
QUY A卯NH CHUNG 

Ai隠u 1. Ph衣m vi đi隠u ch雨nh và đ嘘i t逢嬰ng áp d映ng 
1. Quy ch院 này quy đ鵜nh v隠 thi trung h丑c ph鰻 thông (THPT) qu嘘c gia và 

xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT (sau đây g丑i là Quy ch院 thi), bao g欝m: chu育n b鵜 
cho k┻ thi; đ嘘i t逢嬰ng và đi隠u ki羽n d詠 thi; t鰻 ch泳c đ<ng ký d詠 thi; trách nhi羽m c栄a 
thí sinh; công tác đ隠 thi; coi thi; ch医m thi; phúc kh違o; ch医m th育m đ鵜nh; xét công 
nh壱n t嘘t nghi羽p THPT; ch院 đ瓜 báo cáo và l逢u tr英; thanh tra, khen th逢荏ng, x穎 lý 
các s詠 c嘘 b医t th逢運ng và x穎 lý vi ph衣m. 

2. Quy ch院 này áp d映ng đ嘘i v噂i tr逢運ng THPT, trung tâm giáo d映c th逢運ng 
xuyên (GDTX) và các c挨 s荏 giáo d映c khác th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c 
THPT ho員c ch逢挨ng trình GDTX c医p THPT (g丑i chung là tr逢運ng ph鰻 thông); các 
s荏 giáo d映c và đào t衣o (GDAT); các đ衣i h丑c, h丑c vi羽n, tr逢運ng đ衣i h丑c, tr逢運ng 
cao đ鰯ng có nhóm ngành đào t衣o giáo viên (g丑i chung là tr逢運ng AH, CA); các t鰻 
ch泳c và cá nhân tham gia k┻ thi và xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT. 

Ai隠u 2. M映c đích, yêu c亥u 
1. Thi THPT qu嘘c gia nh茨m m映c đích: (i) dùng k院t qu違 thi đ吋 xét công 

nh壱n t嘘t nghi羽p THPT; (ii) cung c医p thêm thông tin đ吋 đánh giá ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c ph鰻 thông; (iii) cung c医p d英 li羽u làm c<n c泳 đ吋 tuy吋n sinh AH, CA. 

2. Thi THPT qu嘘c gia đ違m b違o các yêu c亥u: nghiêm túc, khách quan, 
công b茨ng.   

Ai隠u 3. Bài thi 
T鰻 ch泳c thi 5 bài thi, g欝m 3 bài thi đ瓜c l壱p là: Toán, Ng英 v<n, Ngo衣i ng英 

và 2 bài thi t鰻 h嬰p là Khoa h丑c T詠 nhiên (t鰻 h嬰p các môn V壱t lí, Hóa h丑c, Sinh 
h丑c; vi院t t逸t là KHTN), Khoa h丑c Xã h瓜i (t鰻 h嬰p các môn L鵜ch s穎, A鵜a lí, Giáo 
d映c công dân đ嘘i v噂i thí sinh h丑c ch逢挨ng trình Giáo d映c THPT; t鰻 h嬰p các môn 
L鵜ch s穎, A鵜a lí đ嘘i v噂i thí sinh h丑c ch逢挨ng trình GDTX c医p THPT; vi院t t逸t là 
KHXH). 

1. A吋 xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT, thí sinh h丑c ch逢挨ng trình Giáo d映c 
THPT (g丑i t逸t là thí sinh Giáo d映c THPT) ph違i d詠 thi 4 bài thi, g欝m 3 bài thi đ瓜c 
là Toán, Ng英 v<n, Ngo衣i ng英 và 1 bài thi do thí sinh t詠 ch丑n trong s嘘 2 bài thi t鰻 
h嬰p; thí sinh h丑c ch逢挨ng trình GDTX c医p THPT (g丑i t逸t là thí sinh GDTX) ph違i 
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d詠 thi 3 bài thi, g欝m 2 bài thi đ瓜c l壱p là Toán, Ng英 v<n và 1 bài thi do thí sinh t詠 
ch丑n trong s嘘 2 bài thi t鰻 h嬰p. A吋 t<ng c挨 h瓜i xét tuy吋n sinh AH, CA theo quy 
đ鵜nh c栄a Quy ch院 tuy吋n sinh AH, CA h羽 chính quy hi羽n hành, thí sinh đ逢嬰c 
ch丑n d詠 thi c違 2 bài thi t鰻 h嬰p, đi吋m bài thi t鰻 h嬰p nào cao h挨n s胤 đ逢嬰c ch丑n đ吋 
tính đi吋m xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT. 

2. A吋 xét tuy吋n sinh AH, CA, thí sinh đã t嘘t nghi羽p THPT ph違i d詠 thi các 
bài thi đ瓜c l壱p, bài thi t鰻 h嬰p ho員c các môn thi thành ph亥n c栄a bài thi t鰻 h嬰p, phù 
h嬰p v噂i t鰻 h嬰p bài thi, môn thi xét tuy吋n vào ngành, nhóm ngành theo quy đ鵜nh 
c栄a tr逢運ng AH, CA. 

Ai隠u 4. Ngày thi, n瓜i dung thi, l鵜ch thi, hình th泳c thi và th運i gian làm 
bài thi 

1. K┻ thi THPT qu嘘c gia (g丑i t逸t là k┻ thi) đ逢嬰c t鰻 ch泳c h茨ng n<m. Ngày 
thi, l鵜ch thi, hình th泳c thi và th運i gian làm bài thi đ逢嬰c quy đ鵜nh trong h逢噂ng d磯n t鰻 
ch泳c thi THPT qu嘘c gia h茨ng n<m c栄a B瓜 GDAT. 

2. N瓜i dung thi: N<m 2017, n瓜i dung thi n茨m trong Ch逢挨ng trình l噂p 12 
THPT; n<m 2018, n瓜i dung thi n茨m trong Ch逢挨ng trình l噂p 11 và l噂p 12 THPT; 
t瑛 n<m 2019 tr荏 đi, n瓜i dung thi n茨m trong Ch逢挨ng trình c医p THPT. 

  Ch逢挨ng II 
CHU域N B卯 CHO K┺ THI 

Ai隠u 5. C映m thi 
M厩i t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng (g丑i chung là t雨nh) t鰻 ch泳c 

m瓜t c映m thi do s荏 GDAT ch栄 trì, dành cho t医t c違 các thí sinh đ<ng ký d詠 thi t衣i 
t雨nh. B瓜 GDAT đi隠u đ瓜ng cán b瓜, gi違ng viên c栄a các tr逢運ng AH, CA đ院n các 
c映m thi đ吋 ph嘘i h嬰p t鰻 ch泳c thi. 

Ai隠u 6. Ban Ch雨 đ衣o thi THPT qu嘘c gia  
1. B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT thành l壱p Ban Ch雨 đ衣o thi THPT qu嘘c gia (g丑i t逸t 

là Ban Ch雨 đ衣o thi qu嘘c gia) g欝m: 
a) Tr逢荏ng ban: Lãnh đ衣o B瓜 GDAT; 
b) Phó Tr逢荏ng ban: Th泳 tr逢荏ng B瓜 GDAT; lãnh đ衣o C映c Kh違o thí và 

Ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c (KTKACLGD), V映 Giáo d映c A衣i h丑c, V映 Giáo 
d映c Trung h丑c, V映 Giáo d映c th逢運ng xuyên; trong đó, Phó Tr逢荏ng ban th逢運ng 
tr詠c là Th泳 tr逢荏ng B瓜 GDAT; 

c) U益 viên: Lãnh đ衣o các đ挨n v鵜 có liên quan thu瓜c B瓜 GDAT và lãnh đ衣o 
C映c An ninh Chính tr鵜 n瓜i b瓜, B瓜 Công an; 

d) Th逢 ký: Cán b瓜, công ch泳c các đ挨n v鵜 có liên quan thu瓜c B瓜 GDAT. 
2. Ban Ch雨 đ衣o thi qu嘘c gia có nhi羽m v映 và quy隠n h衣n: 
a) Giúp B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT ch雨 đ衣o k┻ thi THPT qu嘘c gia:  
- Ch雨 đ衣o, ki吋m tra vi羽c th詠c hi羽n nhi羽m v映 c栄a các Ban Ch雨 đ衣o thi c医p 

t雨nh, các H瓜i đ欝ng thi, các Ban thu瓜c H瓜i đ欝ng thi và các Ai吋m thi; x穎 lý các 
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v医n đ隠 phát sinh trong quá trình t鰻 ch泳c thi;  

- Báo cáo B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT và các c医p có th育m quy隠n v隠 tình hình t鰻 
ch泳c k┻ thi. 

b) N院u phát hi羽n nh英ng sai ph衣m nghiêm tr丑ng trong k┻ thi, trình B瓜 
tr逢荏ng B瓜 GDAT quy院t đ鵜nh m瓜t trong các hình th泳c d逢噂i đây:  

- Aình ch雨 t衣m th運i ho衣t đ瓜ng thi ho員c t鰻 ch泳c thi l衣i trong H瓜i đ欝ng thi 
ho員c trong c違 n逢噂c; 

- Aình ch雨 ho衣t đ瓜ng, x穎 lý k益 lu壱t đ嘘i v噂i lãnh đ衣o H瓜i đ欝ng thi và thành 
viên c栄a H瓜i đ欝ng thi m逸c sai ph衣m. 

c) A隠 xu医t B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT thành l壱p H瓜i đ欝ng ch医m th育m đ鵜nh, các 
đoàn thanh tra. 

3. Thành viên Ban Ch雨 đ衣o thi qu嘘c gia không đ院n thanh tra, ki吋m tra t衣i 
H瓜i đ欝ng thi có cha, m姻, v嬰, ch欝ng, con, anh, ch鵜, em ru瓜t; cha, m姻, anh, ch鵜, 
em ru瓜t c栄a v嬰 ho員c ch欝ng (g丑i chung là ng逢運i thân) d詠 thi trong n<m t鰻 ch泳c 
k┻ thi. 

Ai隠u 7. Ban Ch雨 đ衣o thi c医p t雨nh  
1. Ch栄 t鵜ch UBND t雨nh thành l壱p Ban Ch雨 đ衣o thi c医p t雨nh, g欝m: 
a) Tr逢荏ng ban: Lãnh đ衣o UBND t雨nh; 
b) Phó Tr逢荏ng ban: Lãnh đ衣o S荏 GDAT; lãnh đ衣o tr逢運ng AH, CA ph嘘i 

h嬰p; lãnh đ衣o Công an t雨nh, lãnh đ衣o các s荏, ban, ngành liên quan; trong đó, Phó 
Tr逢荏ng ban th逢運ng tr詠c là Giám đ嘘c s荏 GDAT; 

c) U益 viên: Lãnh đ衣o các phòng, ban liên quan c栄a s荏 GDAT, c栄a các s荏, 
ban, ngành và c挨 quan có liên quan c栄a t雨nh; lãnh đ衣o phòng, ban c栄a tr逢運ng 
AH, CA ph嘘i h嬰p; 

d) Th逢 ký: Cán b瓜, công ch泳c, viên ch泳c c栄a s荏 GDAT. 
2. Ban Ch雨 đ衣o thi c医p t雨nh có nhi羽m v映 và quy隠n h衣n: 
a) Ch雨 đ衣o, ki吋m tra các ban, ngành, đoàn th吋 có liên quan và các c挨 s荏 giáo 

d映c trên đ鵜a bàn ph嘘i h嬰p, h厩 tr嬰, đ違m b違o các đi隠u ki羽n c亥n thi院t cho ho衣t đ瓜ng 
c栄a H瓜i đ欝ng thi; xem xét gi違i quy院t các ki院n ngh鵜 c栄a Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi;  

b) Báo cáo Ban Ch雨 đ衣o thi qu嘘c gia và Ch栄 t鵜ch UBND t雨nh v隠 tình hình 
t鰻 ch泳c thi, vi羽c th詠c hi羽n quy ch院 thi 荏 đ鵜a ph逢挨ng và đ隠 xu医t x穎 lý các tình 
hu嘘ng x違y ra trong t鰻 ch泳c thi; 

c) A隠 ngh鵜 Ch栄 t鵜ch UBND t雨nh, B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT, các c医p có th育m 
quy隠n khen th逢荏ng nh英ng ng逢運i có thành tích; k益 lu壱t nh英ng ng逢運i vi ph衣m 
quy ch院 thi; 

d) Th詠c hi羽n nh英ng quy院t đ鵜nh có liên quan c栄a Ban Ch雨 đ衣o thi qu嘘c gia; 
đ) Nh英ng ng逢運i có ng逢運i thân d詠 thi t衣i t雨nh trong n<m t鰻 ch泳c k┻ thi 

không đ逢嬰c tham gia Ban Ch雨 đ衣o thi c医p t雨nh. 
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 Ai隠u 8. H瓜i đ欝ng thi  

1. Giám đ嘘c s荏 GDAT ra quy院t đ鵜nh thành l壱p H瓜i đ欝ng thi và các Ban 
c栄a H瓜i đ欝ng thi (bao g欝m lãnh đ衣o các Ban) đ吋 th詠c hi羽n các công vi羽c c栄a k┻ 
thi. Các Ban c栄a H瓜i đ欝ng thi bao g欝m: Ban Th逢 ký; Ban In sao đ隠 thi; Ban V壱n 
chuy吋n và bàn giao đ隠 thi; Ban Coi thi; Ban Làm phách; Ban Ch医m thi; Ban 
Phúc kh違o; thành viên khác c栄a các Ban do Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi quy院t đ鵜nh. 

a) Thành ph亥n H瓜i đ欝ng thi 

- Ch栄 t鵜ch: Giám đ嘘c s荏 GDAT ho員c Phó Giám đ嘘c đ逢嬰c Giám đ嘘c 栄y 
quy隠n; 

- Phó Ch栄 t鵜ch: Lãnh đ衣o s荏 GDAT, lãnh đ衣o tr逢運ng AH, CA ph嘘i h嬰p. 
Tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t, Phó Ch栄 t鵜ch có th吋 là Tr逢荏ng các phòng, ban c栄a s荏 
GDAT; 

- Các u益 viên: Lãnh đ衣o các phòng, ban thu瓜c s荏 GDAT; lãnh đ衣o phòng, 
ban và t逢挨ng đ逢挨ng c栄a tr逢運ng AH, CA ph嘘i h嬰p; trong đó, u益 viên th逢運ng tr詠c 
là lãnh đ衣o Phòng Kh違o thí c栄a s荏 GDAT. 

Nh英ng ng逢運i có ng逢運i thân d詠 thi t衣i H瓜i đ欝ng thi trong n<m t鰻 ch泳c K┻ 
thi không đ逢嬰c làm Ch栄 t鵜ch, Phó Ch栄 t鵜ch, 曳y viên H瓜i đ欝ng thi và không 
đ逢嬰c tham gia các Ban c栄a H瓜i đ欝ng thi.  

b) Nhi羽m v映 và quy隠n h衣n c栄a H瓜i đ欝ng thi 
- Ti院p nh壱n đ隠 thi g嘘c t瑛 Ban Ch雨 đ衣o thi qu嘘c gia; t鰻 ch泳c in sao đ隠 thi, 

coi thi, b違o qu違n bài thi, làm phách, ch医m thi, ch医m phúc kh違o theo quy đ鵜nh 
c栄a quy ch院 thi; gi違i quy院t th逸c m逸c và khi院u n衣i, t嘘 cáo liên quan; t鰻ng k院t công 
tác thu瓜c ph衣m vi đ逢嬰c giao; th詠c hi羽n khen th逢荏ng, k益 lu壱t theo ch泳c n<ng, 
quy隠n h衣n và quy đ鵜nh c栄a Quy ch院 này; th詠c hi羽n ch院 đ瓜 báo cáo và chuy吋n d英 
li羽u thi v隠 B瓜 GDAT đúng th運i h衣n quy đ鵜nh; 

- Ch雨 đ衣o, x穎 lý các v医n đ隠 di宇n ra t衣i các Ban c栄a H瓜i đ欝ng thi theo Quy 
ch院 thi; 

- Báo cáo, xin ý ki院n Ban Ch雨 đ衣o thi qu嘘c gia v隠 tình hình t鰻 ch泳c thi đ吋 
x穎 lý các tình hu嘘ng v逢嬰t th育m quy隠n; 

- H瓜i đ欝ng thi s穎 d映ng con d医u c栄a S荏 GDAT. 
c) Nhi羽m v映 và quy隠n h衣n c栄a Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi 
- Ph鰻 bi院n, h逢噂ng d磯n, ch雨 đ衣o t鰻 ch泳c th詠c hi羽n quy ch院 thi; 
- Quy院t đ鵜nh và ch鵜u trách nhi羽m toàn b瓜 v隠 công tác t鰻 ch泳c thi t衣i H瓜i 

đ欝ng thi đ逢嬰c giao ph映 trách; 
- Ch雨 đ衣o các Ban th詠c hi羽n nhi羽m v映 và quy隠n h衣n đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i 

Quy ch院 thi; 
- Báo cáo k鵜p th運i v噂i Ban Ch雨 đ衣o thi qu嘘c gia v隠 công tác t鰻 ch泳c thi 

c栄a H瓜i đ欝ng thi; ki院n ngh鵜 v噂i Ban Ch雨 đ衣o thi c医p t雨nh các gi違i pháp đ違m b違o 
cho ho衣t đ瓜ng c栄a H瓜i đ欝ng thi; 
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- T鰻 ch泳c vi羽c ti院p nh壱n và x穎 lý thông tin, b茨ng ch泳ng v隠 vi ph衣m quy 
ch院 thi theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 47 Quy ch院 này. 

d) Phó Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi th詠c hi羽n các nhi羽m v映 đ逢嬰c Ch栄 t鵜ch H瓜i 
đ欝ng thi phân công và thay m員t Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi gi違i quy院t công vi羽c khi 
đ逢嬰c Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi u益 quy隠n. 

đ) Các 栄y viên H瓜i đ欝ng thi ch医p hành phân công c栄a lãnh đ衣o H瓜i đ欝ng thi. 
2. Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi 
a) Thành ph亥n 
- Tr逢荏ng ban: do U益 viên th逢運ng tr詠c H瓜i đ欝ng thi kiêm nhi羽m; 

  - Phó Tr逢荏ng ban: Lãnh đ衣o phòng, ban thu瓜c s荏 GDAT và lãnh đ衣o 
tr逢運ng ph鰻 thông; 
          - Các u益 viên: Cán b瓜 phòng, ban, cán b瓜 công ngh羽 thông tin thu瓜c s荏 
GDAT, lãnh đ衣o và giáo viên tr逢運ng ph鰻 thông. 

b) Nhi羽m v映 và quy隠n h衣n c栄a Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi 
- Ti院p nh壱n d英 li羽u thi do B瓜 GDAT chuy吋n giao, l壱p danh sách thí sinh 

d詠 thi, x院p phòng thi; 
- Nh壱n bài thi t詠 lu壱n và Phi院u tr違 l運i tr逸c nghi羽m (TLTN) t瑛 Ban Coi thi, 

b違o qu違n bài thi t詠 lu壱n và Phi院u TLTN;  
- Bàn giao bài thi t詠 lu壱n cho Ban Làm phách; 
- Nh壱n bài thi t詠 lu壱n đã làm phách t瑛 Ban Làm phách, b違o qu違n bài thi;  
- Bàn giao bài thi t詠 lu壱n đã làm phách và Phi院u TLTN cho Ban Ch医m thi 

và th詠c hi羽n các công tác nghi羽p v映 liên quan; 
- Qu違n lý các tài li羽u liên quan t噂i bài thi t詠 lu壱n và Phi院u TLTN. L壱p 

biên b違n x穎 lý đi吋m bài thi (n院u có); 
- Th詠c hi羽n các nhi羽m v映 khác do Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi phân công. 
c) Tr逢荏ng ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c Ch栄 t鵜ch H瓜i 

đ欝ng thi đi隠u hành công tác c栄a Ban Th逢 ký. 
d) Phó Tr逢荏ng ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi giúp Tr逢荏ng ban t鰻 ch泳c th詠c 

hi羽n các nhi羽m v映 và thay m員t Tr逢荏ng ban gi違i quy院t công vi羽c khi đ逢嬰c 
Tr逢荏ng ban u益 quy隠n. 

đ) Các 栄y viên Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi ch医p hành phân công c栄a lãnh 
đ衣o Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi.  

e) Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi ch雨 đ逢嬰c ti院n hành công vi羽c liên quan đ院n 
bài thi khi có m員t ít nh医t t瑛 2 u益 viên c栄a Ban Th逢 ký tr荏 lên. 

3. Ban Làm phách 
a) Thành ph亥n 
- Tr逢荏ng ban: do lãnh đ衣o H瓜i đ欝ng thi kiêm nhi羽m; 
- Phó Tr逢荏ng ban: Lãnh đ衣o phòng, ban thu瓜c s荏 GDAT và lãnh đ衣o 

tr逢運ng ph鰻 thông; 
- Các u益 viên: Cán b瓜, chuyên viên các phòng, ban thu瓜c s荏 GDAT, lãnh 
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đ衣o, giáo viên tr逢運ng ph鰻 thông, cán b瓜 b違o v羽, công an, y t院, ph映c v映. 

b) Nhi羽m v映 và quy隠n h衣n c栄a Ban Làm phách 
- Làm phách bài thi t詠 lu壱n theo quy đ鵜nh; 
- Bàn giao bài thi đã làm phách cho Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi và th詠c hi羽n 

các công tác nghi羽p v映 liên quan; 
- Th詠c hi羽n các nhi羽m v映 khác do Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi phân công. 
c) Tr逢荏ng ban Làm phách ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi 

đi隠u hành công tác c栄a Ban Làm phách. 
d) Phó Tr逢荏ng ban Làm phách giúp Tr逢荏ng ban t鰻 ch泳c th詠c hi羽n các nhi羽m 

v映 và thay m員t Tr逢荏ng ban gi違i quy院t công vi羽c khi Tr逢荏ng ban u益 quy隠n. 
đ) Các 栄y viên Ban Làm phách ch医p hành phân công c栄a lãnh đ衣o Ban 

Làm phách.  
e) Ban Làm phách làm vi羽c đ瓜c l壱p v噂i các Ban khác c栄a H瓜i đ欝ng thi, đ員t 

d逢噂i s詠 ch雨 đ衣o tr詠c ti院p c栄a Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi; ch雨 đ逢嬰c ti院n hành công vi羽c 
liên quan đ院n bài thi khi có m員t ít nh医t t瑛 2 u益 viên c栄a Ban Làm phách tr荏 lên. 
Nh英ng ng逢運i trong Ban Làm phách không đ逢嬰c tham gia Ban Ch医m thi, Ban 
Phúc kh違o. 

Ai隠u 9. L壱p danh sách thí sinh d詠 thi và s逸p x院p phòng thi 
1. L壱p danh sách thí sinh d詠 thi 
a) M厩i H瓜i đ欝ng thi có m瓜t mã riêng và đ逢嬰c th嘘ng nh医t trong toàn qu嘘c. 雲 

m厩i H瓜i đ欝ng thi vi羽c l壱p danh sách thí sinh d詠 thi cho t瑛ng Ai吋m thi đ逢嬰c th詠c 
hi羽n nh逢 sau: 

- L壱p danh sách t医t c違 thí sinh d詠 thi t衣i Ai吋m thi theo th泳 t詠 a, b, c,... c栄a 
tên thí sinh đ吋 gán s嘘 báo danh;  

- L壱p danh sách thí sinh theo th泳 t詠 a, b, c,... c栄a tên thí sinh theo t瑛ng bài 
thi ho員c môn thi thành ph亥n c栄a bài thi t鰻 h嬰p (KHTN ho員c KHXH) đ吋 x院p 
phòng thi. 

b) M厩i thí sinh có m瓜t s嘘 báo danh duy nh医t. S嘘 báo danh c栄a thí sinh 
g欝m mã c栄a H瓜i đ欝ng thi có 2 ch英 s嘘 và 06 ch英 s嘘 ti院p theo đ逢嬰c đánh t<ng 
d亥n, liên t映c t瑛 000001 đ院n h院t s嘘 thí sinh c栄a H瓜i đ欝ng thi, đ違m b違o không có 
thí sinh trùng s嘘 báo danh. 

2. X院p phòng thi 
a) Phòng thi đ逢嬰c x院p theo bài thi, m厩i phòng thi có t嘘i đa 24 thí sinh, 

trong phòng thi ph違i đ違m b違o kho違ng cách t嘘i thi吋u gi英a 02 thí sinh ng欝i c衣nh 
nhau là 1,2 mét theo hàng ngang. Riêng phòng thi cu嘘i cùng c栄a bu鰻i thi Ngo衣i 
ng英 荏 m厩i Ai吋m thi đ逢嬰c x院p các thí sinh d詠 thi Ngo衣i ng英 khác nhau, nh逢ng 
ph違i thu bài riêng theo t瑛ng bài thi Ngo衣i ng英. 

Thí sinh t詠 do đ逢嬰c x院p phòng thi riêng 荏 m瓜t ho員c m瓜t s嘘 Ai吋m thi do 
Giám đ嘘c s荏 GDAT quy院t đ鵜nh. Thí sinh GDTX đ逢嬰c b嘘 trí phòng thi riêng khi 
d詠 thi bài thi KHXH.  

b) S嘘 phòng thi c栄a m厩i H瓜i đ欝ng thi đ逢嬰c đánh theo th泳 t詠 t<ng d亥n; 
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c) Trong m厩i phòng thi có Danh sách 違nh c栄a thí sinh; 
d) Tr逢噂c c穎a phòng thi, ph違i niêm y院t Danh sách thí sinh trong phòng thi 

c栄a t瑛ng bu鰻i thi và quy đ鵜nh trách nhi羽m thí sinh theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 14 Quy 
ch院 này. 

Ai隠u 10. S穎 d映ng công ngh羽 thông tin 
1. Th嘘ng nh医t s穎 d映ng ph亥n m隠m qu違n lý thi do B瓜 GDAT cung c医p; thi院t 

l壱p h羽 th嘘ng trao đ鰻i thông tin v隠 k┻ thi chính xác, c壱p nh壱t gi英a tr逢運ng ph鰻 
thông v噂i s荏 GDAT, gi英a s荏 GDAT v噂i B瓜 GDAT; th詠c hi羽n đúng quy trình, 
c医u trúc, th運i h衣n x穎 lý d英 li羽u và ch院 đ瓜 báo cáo theo quy đ鵜nh trong h逢噂ng d磯n 
t鰻 ch泳c thi THPT qu嘘c gia h茨ng n<m c栄a B瓜 GDAT. 

2. H瓜i đ欝ng thi có b瓜 ph壱n chuyên trách s穎 d映ng máy tính và ph亥n m隠m 
qu違n lý thi; có đ鵜a ch雨 th逢 đi羽n t穎 và s嘘 đi羽n tho衣i đ<ng ký v噂i B瓜 GDAT. 

3. B嘘 trí t衣i m厩i Ai吋m thi 01 đi羽n tho衣i c嘘 đ鵜nh dùng đ吋 liên h羽 v噂i H瓜i 
đ欝ng thi; 荏 nh英ng Ai吋m thi không th吋 b嘘 trí đ逢嬰c đi羽n tho衣i c嘘 đ鵜nh thì b嘘 trí 01 
đi羽n tho衣i di đ瓜ng đ員t c嘘 đ鵜nh t衣i phòng tr詠c c栄a Ai吋m thi. M丑i cu瓜c liên l衣c 
trong th運i gian thi đ隠u ph違i b壱t loa ngoài và nghe công khai. Trong tr逢運ng h嬰p 
c亥n thi院t, có th吋 b嘘 trí máy tính t衣i phòng tr詠c c栄a Ai吋m thi và đ違m b違o máy tính 
ch雨 đ逢嬰c n嘘i m衣ng khi chuy吋n báo cáo nhanh cho H瓜i đ欝ng thi. 

4. Không đ逢嬰c mang và s穎 d映ng các thi院t b鵜 thu, phát thông tin trong khu 
v詠c coi thi, ch医m thi, phúc kh違o (tr瑛 quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u này). 

Ai隠u 11. Qu違n lý và s穎 d映ng d英 li羽u thi  
1. Các H瓜i đ欝ng thi công b嘘 k院t qu違 thi sau khi chuy吋n d英 li羽u k院t qu違 thi 

v隠 B瓜 GDAT và hoàn thành vi羽c đ嘘i chi院u gi英a d英 li羽u k院t qu違 thi g穎i v隠 B瓜 
GDAT v噂i d英 li羽u k院t qu違 thi l逢u t衣i H瓜i đ欝ng thi.  

2. B瓜 GDAT ch鵜u trách nhi羽m qu違n lý d英 li羽u thi c栄a thí sinh; các s荏 
GDAT s穎 d映ng d英 li羽u thi đ吋 xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT; các tr逢運ng AH, 
CA s穎 d映ng d英 li羽u thi đ吋 tuy吋n sinh. 

Ch逢挨ng III 
A渦I T姶営NG VÀ AI陰U KI烏N D衛 THI;  

T蔚 CH永C A;NG KÝ D衛 THI; TRÁCH NHI烏M C曳A THÍ SINH 
Ai隠u 12. A嘘i t逢嬰ng và đi隠u ki羽n d詠 thi 
1. A嘘i t逢嬰ng d詠 thi 
a) Ng逢運i đã h丑c h院t ch逢挨ng trình THPT ho員c ch逢挨ng trình GDTX c医p 

THPT (g丑i chung là ch逢挨ng trình THPT) trong n<m t鰻 ch泳c k┻ thi; 
b) Ng逢運i đã h丑c h院t ch逢挨ng trình THPT nh逢ng ch逢a thi t嘘t nghi羽p THPT 

ho員c đã thi nh逢ng ch逢a t嘘t nghi羽p THPT 荏 nh英ng n<m tr逢噂c; ng逢運i đã t嘘t 
nghi羽p THPT; ng逢運i đã t嘘t nghi羽p trung c医p; các đ嘘i t逢嬰ng khác đ逢嬰c B瓜 
GDAT cho phép d詠 thi (g丑i chung là thí sinh t詠 do). 

2. Ai隠u ki羽n d詠 thi 
a) Các đ嘘i t逢嬰ng d詠 thi không trong th運i gian b鵜 k益 lu壱t c医m thi; đ<ng ký 
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d詠 thi và n瓜p đ亥y đ栄 các gi医y t運, đúng th栄 t映c, đúng th運i h衣n. 

b) A嘘i t逢嬰ng theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n 1 Ai隠u này ph違i đ違m b違o 
thêm các đi隠u ki羽n đ逢嬰c đánh giá, x院p lo衣i 荏 l噂p 12: h衣nh ki吋m x院p lo衣i t瑛 trung 
bình tr荏 lên, h丑c l詠c không b鵜 x院p lo衣i kém. Riêng đ嘘i v噂i ng逢運i h丑c thu瓜c di羽n 
không ph違i x院p lo衣i h衣nh ki吋m và ng逢運i h丑c theo hình th泳c t詠 h丑c có h逢噂ng d磯n 
荏 GDTX thì không yêu c亥u x院p lo衣i h衣nh ki吋m. 

c) Thí sinh t詠 do ch逢a t嘘t nghi羽p THPT ngoài quy đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n 2 
Ai隠u này còn ph違i đ違m b違o các đi隠u ki羽n: 

- Aã t嘘t nghi羽p trung h丑c c挨 s荏 (THCS); 
- Tr逢運ng h嬰p không đ栄 đi隠u ki羽n d詠 thi trong các n<m tr逢噂c do b鵜 x院p 

lo衣i kém v隠 h丑c l詠c 荏 l噂p 12, ph違i đ<ng ký và d詠 k┻ ki吋m tra cu嘘i n<m h丑c t衣i 
tr逢運ng ph鰻 thông n挨i h丑c l噂p 12 ho員c n挨i đ<ng ký d詠 thi m瓜t s嘘 môn h丑c có 
đi吋m trung bình d逢噂i 5,0, đ違m b違o khi l医y đi吋m bài ki吋m tra thay cho đi吋m 
trung bình môn h丑c đ吋 tính l衣i đi吋m trung bình c違 n<m đ栄 đi隠u ki羽n v隠 h丑c l詠c 
theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m b kho違n 2 Ai隠u này; 

- Tr逢運ng h嬰p không đ栄 đi隠u ki羽n d詠 thi trong các n<m tr逢噂c do b鵜 x院p 
lo衣i y院u v隠 h衣nh ki吋m 荏 l噂p 12, ph違i đ逢嬰c UBND c医p xã n挨i c逢 trú xác nh壱n 
không vi ph衣m pháp lu壱t. 

3. Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng THPT, Giám đ嘘c Trung tâm GDTX (g丑i chung là 
Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng ph鰻 thông) ho員c n挨i thí sinh n瓜p Phi院u đ<ng ký d詠 thi t鰻 
ch泳c xét duy羽t h欝 s挨 đ<ng ký d詠 thi; ch壱m nh医t tr逢噂c ngày thi 20 ngày ph違i 
thông báo công khai nh英ng tr逢運ng h嬰p không đ栄 đi隠u ki羽n d詠 thi theo quy đ鵜nh 
t衣i kho違n 2 Ai隠u này. 

Ai隠u 13. T鰻 ch泳c đ<ng ký d詠 thi   
1. N挨i đ<ng ký d詠 thi 
a) A嘘i t逢嬰ng theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n 1 Ai隠u 12 Quy ch院 này đ<ng 

ký d詠 thi t衣i tr逢運ng ph鰻 thông n挨i h丑c l噂p 12;  
b) Thí sinh t詠 do đ<ng ký t衣i đ鵜a đi吋m do s荏 GDAT quy đ鵜nh. A挨n v鵜 n挨i 

thí sinh n瓜p Phi院u đ<ng ký d詠 thi có trách nhi羽m th詠c hi羽n các nhi羽m v映 theo 
quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 54 Quy ch院 này.  

2. A<ng ký d詠 thi 
a) Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng ph鰻 thông ho員c Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 n挨i thí sinh n瓜p 

Phi院u đ<ng ký d詠 thi ch鵜u trách nhi羽m h逢噂ng d磯n đ<ng ký d詠 thi, thu Phi院u đ<ng 
ký d詠 thi, nh壱p thông tin thí sinh đ<ng ký d詠 thi, qu違n lý h欝 s挨 đ<ng ký d詠 thi và 
chuy吋n h欝 s挨, d英 li羽u đ<ng ký d詠 thi cho s荏 GDAT; 

b) S荏 GDAT qu違n tr鵜 d英 li羽u đ<ng ký d詠 thi c栄a thí sinh và g穎i d英 li羽u v隠 
B瓜 GDAT; 

c) B瓜 GDAT qu違n tr鵜 d英 li羽u đ<ng ký d詠 thi toàn qu嘘c. 
3. H欝 s挨 đ<ng ký d詠 thi đ嘘i v噂i thí sinh ch逢a có b茨ng t嘘t nghi羽p THPT 
a) A嘘i v噂i đ嘘i t逢嬰ng quy đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n 1 Ai隠u 12 Quy ch院 này: 
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- 02 Phi院u đ<ng ký d詠 thi gi嘘ng nhau;  
- H丑c b衣 THPT; h丑c b衣 ho員c Phi院u ki吋m tra c栄a ng逢運i h丑c theo hình th泳c 

t詠 h丑c đ嘘i v噂i GDTX (b違n sao); 
- Các gi医y ch泳ng nh壱n h嬰p l羽 đ吋 đ逢嬰c h逢荏ng ch院 đ瓜 逢u tiên, khuy院n khích 

(n院u có). A吋 đ逢嬰c h逢荏ng ch院 đ瓜 逢u tiên liên quan đ院n n挨i đ<ng ký h瓜 kh育u 
th逢運ng trú, thí sinh ph違i có b違n sao S鰻 đ<ng ký h瓜 kh育u th逢運ng trú; 

- 02 違nh c叡 4x6 cm, 02 phong bì đã dán s印n tem và ghi rõ đ鵜a ch雨, s嘘 đi羽n 
tho衣i liên l衣c c栄a thí sinh. 

b) Thí sinh t詠 do, ngoài các h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n 3 Ai隠u này 
ph違i có thêm: 

- Gi医y khai sinh (b違n sao); 
- Gi医y xác nh壱n c栄a UBND c医p xã n挨i c逢 trú theo n瓜i dung quy đ鵜nh t衣i 

đi吋m c kho違n 2 Ai隠u 12 Quy ch院 này n院u thu瓜c tr逢運ng h嬰p không đ栄 đi隠u ki羽n 
d詠 thi trong các n<m tr逢噂c do b鵜 x院p lo衣i y院u v隠 h衣nh ki吋m 荏 l噂p 12; 

- Gi医y xác nh壱n c栄a tr逢運ng ph鰻 thông n挨i h丑c l噂p 12 ho員c n挨i đ<ng ký d詠 
thi v隠 x院p lo衣i h丑c l詠c đ嘘i v噂i nh英ng h丑c sinh x院p lo衣i kém v隠 h丑c l詠c quy đ鵜nh 
t衣i đi吋m c kho違n 2 Ai隠u 12 Quy ch院 này; 

- B茨ng t嘘t nghi羽p THCS ho員c trung c医p (b違n sao); 
- Gi医y xác nh壱n đi吋m b違o l逢u (n院u có) do Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng ph鰻 thông 

n挨i thí sinh đã d詠 thi n<m tr逢噂c xác nh壱n. 
4. H欝 s挨 đ<ng ký d詠 thi đ嘘i v噂i thí sinh t詠 do đã t嘘t nghi羽p THPT 
a) 02 Phi院u đ<ng ký d詠 thi gi嘘ng nhau;  
b) B茨ng t嘘t nghi羽p THPT ho員c trung c医p (b違n sao); 
c) 02 違nh c叡 4x6 cm, 02 phong bì đã dán s印n tem và ghi rõ đ鵜a ch雨 liên l衣c 

c栄a thí sinh. 
5. Th運i gian n瓜p Phi院u đ<ng ký d詠 thi đ逢嬰c quy đ鵜nh trong h逢噂ng d磯n t鰻 

ch泳c thi THPT qu嘘c gia h茨ng n<m c栄a B瓜 GDAT. 
Khi h院t h衣n n瓜p Phi院u đ<ng ký d詠 thi, n院u phát hi羽n có nh亥m l磯n, sai sót, 

thí sinh ph違i thông báo k鵜p th運i cho Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng ph鰻 thông ho員c Th栄 
tr逢荏ng đ挨n v鵜 n挨i đ<ng ký d詠 thi ho員c cho Tr逢荏ng Ai吋m thi trong ngày làm th栄 
t映c d詠 thi đ吋 s穎a ch英a, b鰻 sung.  

6. H欝 s挨 xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT đ逢嬰c thí sinh hoàn thi羽n và n瓜p 
t衣i n挨i đ<ng ký d詠 thi theo quy đ鵜nh trong h逢噂ng d磯n t鰻 ch泳c thi THPT qu嘘c gia 
h茨ng n<m c栄a B瓜 GDAT. 

Ai隠u 14. Trách nhi羽m c栄a thí sinh  
1. A<ng ký d詠 thi theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 13 Quy ch院 này và theo quy đ鵜nh 

trong h逢噂ng d磯n t鰻 ch泳c thi THPT qu嘘c gia h茨ng n<m c栄a B瓜 GDAT.  
2. Có m員t t衣i phòng thi đúng th運i gian quy đ鵜nh ghi trong Gi医y báo d詠 thi 

đ吋 làm th栄 t映c d詠 thi: 
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a) Xu医t trình Gi医y ch泳ng minh nhân dân ho員c Th飲 c<n c逢噂c công dân (g丑i 
chung là Gi医y ch泳ng minh nhân dân) và nh壱n Th飲 d詠 thi; 

b) N院u th医y có nh英ng sai sót v隠 h丑, tên đ羽m, tên, ngày, tháng, n<m sinh, 
đ嘘i t逢嬰ng 逢u tiên, khu v詠c 逢u tiên, ph違i báo cáo ngay cho cán b瓜 c栄a Ai吋m thi 
đ吋 x穎 lý k鵜p th運i; 

c) Tr逢運ng h嬰p b鵜 m医t Gi医y ch泳ng minh nhân dân ho員c các gi医y t運 c亥n 
thi院t khác, ph違i báo cáo ngay cho Tr逢荏ng Ai吋m thi đ吋 xem xét, x穎 lý. 

3. M厩i bu鰻i thi, có m員t t衣i phòng thi đúng th運i gian quy đ鵜nh, ch医p hành 
hi羽u l羽nh c栄a Ban Coi thi và h逢噂ng d磯n c栄a cán b瓜 coi thi (CBCT). Thí sinh đ院n 
ch壱m quá 15 phút sau khi có hi羽u l羽nh tính gi運 làm bài s胤 không đ逢嬰c d詠 thi 
bu鰻i thi đó. 

4. Khi vào phòng thi, ph違i tuân th栄 các quy đ鵜nh sau đây: 
a) Trình Th飲 d詠 thi cho CBCT; 
b) Ch雨 đ逢嬰c mang vào phòng thi bút vi院t, bút chì, compa, t育y, th逢噂c k飲, 

th逢噂c tính; máy tính b臼 túi không có ch泳c n<ng so衣n th違o v<n b違n, không có th飲 
nh噂 (theo quy đ鵜nh trong h逢噂ng d磯n t鰻 ch泳c thi THPT qu嘘c gia h茨ng n<m c栄a 
B瓜 GDAT); Atlat A鵜a lí Vi羽t Nam đ嘘i v噂i môn thi A鵜a lí (do Nhà xu医t b違n Giáo 
d映c Vi羽t Nam 医n hành, không đ逢嬰c đánh d医u ho員c vi院t thêm b医t c泳 n瓜i dung 
gì); các lo衣i máy ghi âm và ghi hình ch雨 có ch泳c n<ng ghi thông tin mà không 
truy隠n đ逢嬰c thông tin và không nh壱n đ逢嬰c tín hi羽u âm thanh, hình 違nh tr詠c ti院p 
n院u không có thi院t b鵜 h厩 tr嬰 khác; 

c) Không đ逢嬰c mang vào phòng thi v┡ khí, ch医t gây n鰻, gây cháy, đ欝 
u嘘ng có c欝n, gi医y than, bút xoá, tài li羽u, thi院t b鵜 truy隠n tin ho員c ch泳a thông tin 
có th吋 l嬰i d映ng đ吋 gian l壱n trong quá trình làm bài thi và quá trình ch医m thi. 

5. Trong phòng thi, ph違i tuân th栄 các quy đ鵜nh sau đây: 
a) Ng欝i đúng v鵜 trí có ghi s嘘 báo danh c栄a mình; 
b) Tr逢噂c khi làm bài thi, ph違i ghi đ亥y đ栄 s嘘 báo danh vào đ隠 thi, gi医y thi, 

Phi院u TLTN, gi医y nháp; 
c) Khi nh壱n đ隠 thi, ph違i ki吋m tra k悦 s嘘 trang và ch医t l逢嬰ng các trang in. 

N院u phát hi羽n th医y đ隠 thi院u trang ho員c rách, h臼ng, nhoè, m運 ph違i báo cáo ngay 
v噂i CBCT trong phòng thi, ch壱m nh医t 10 phút sau khi phát đ隠; 

d) Không đ逢嬰c trao đ鰻i, quay cóp ho員c có nh英ng c穎 ch雨, hành đ瓜ng gian l壱n 
và làm m医t tr壱t t詠 phòng thi. Mu嘘n phát bi吋u ph違i gi挨 tay đ吋 báo cáo CBCT. Khi 
đ逢嬰c phép nói, thí sinh đ泳ng trình bày công khai v噂i CBCT ý ki院n c栄a mình; 

đ) Không đ逢嬰c đánh d医u ho員c làm ký hi羽u riêng, không đ逢嬰c vi院t b茨ng 
bút chì tr瑛 v胤 đ逢運ng tròn b茨ng compa và tô các ô trên Phi院u TLTN; ch雨 đ逢嬰c 
vi院t b茨ng m瓜t th泳 m詠c (không đ逢嬰c dùng m詠c màu đ臼); 

e) Khi có hi羽u l羽nh h院t gi運 làm bài, ph違i ng瑛ng làm bài ngay; 
 g) B違o qu違n bài thi nguyên v姻n, không đ吋 ng逢運i khác l嬰i d映ng. N院u phát 
hi羽n có ng逢運i khác xâm h衣i đ院n bài thi c栄a mình ph違i báo cáo ngay cho CBCT 
đ吋 x穎 lý; 
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 h) Khi n瓜p bài thi t詠 lu壱n, ph違i ghi rõ s嘘 t運 gi医y thi đã n瓜p và ký xác nh壱n 
vào Phi院u thu bài thi. Thí sinh không làm đ逢嬰c bài c┡ng ph違i n瓜p t運 gi医y thi 
(đ嘘i v噂i bài thi t詠 lu壱n), Phi院u TLTN (đ嘘i v噂i bài thi tr逸c nghi羽m); 

i) Không đ逢嬰c r運i kh臼i phòng thi trong su嘘t th運i gian làm bài thi tr逸c 
nghi羽m. A嘘i v噂i bu鰻i thi môn t詠 lu壱n, thí sinh có th吋 đ逢嬰c ra kh臼i phòng thi và 
khu v詠c thi sau khi h院t 2 ph亥n 3 th運i gian làm bài c栄a bu鰻i thi, ph違i n瓜p bài thi 
kèm theo đ隠 thi, gi医y nháp tr逢噂c khi ra kh臼i phòng thi; 

k) Trong tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t, ch雨 đ逢嬰c ra kh臼i phòng thi khi đ逢嬰c phép 
c栄a CBCT và ph違i ch鵜u s詠 giám sát c栄a cán b瓜 giám sát; tr逢運ng h嬰p c亥n c医p c泳u, 
vi羽c ra kh臼i phòng thi và khu v詠c thi c栄a thí sinh do Tr逢荏ng Ai吋m thi quy院t đ鵜nh. 

6. Khi d詠 thi các môn tr逸c nghi羽m, ngoài các quy đ鵜nh t衣i kho違n 5 Ai隠u 
này, thí sinh ph違i tuân th栄 các quy đ鵜nh d逢噂i đây: 

a) Ph違i làm bài thi trên Phi院u TLTN đ逢嬰c in s印n theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 
GDAT. Ch雨 đ逢嬰c tô b茨ng bút chì đen các ô s嘘 báo danh, ô mã đ隠 thi và ô tr違 l運i. 
Trong tr逢運ng h嬰p tô nh亥m ho員c mu嘘n thay đ鰻i câu tr違 l運i, ph違i t育y s衣ch chì 荏 ô 
c┡, r欝i tô ô mà mình l詠a ch丑n; 

b) Ai隠n chính xác và đ栄 thông tin vào các m映c tr嘘ng 荏 phía trên Phi院u 
TLTN, đ嘘i v噂i s嘘 báo danh ph違i ghi đ栄 và tô đ栄 ph亥n s嘘 (k吋 c違 các s嘘 0 荏 phía 
tr逢噂c); đi隠n chính xác mã đ隠 thi vào hai Phi院u thu bài thi; 

c) Khi nh壱n đ隠 thi c亥n l逢u ý: Các môn thi thành ph亥n trong m厩i bài thi 
KHTN ho員c KHXH có cùng m瓜t mã đ隠 thi, n院u không cùng mã đ隠 thi, thí sinh 
ph違i báo cáo ngay v噂i CBCT trong phòng thi, ch壱m nh医t 10 phút sau khi thí sinh 
nh壱n đ隠 thi. Ph違i đ吋 đ隠 thi d逢噂i t運 Phi院u TLTN; không đ逢嬰c xem n瓜i dung đ隠 
thi khi CBCT ch逢a cho phép; 

d) Ph違i ki吋m tra đ隠 thi đ吋 đ違m b違o có đ栄 s嘘 l逢嬰ng câu h臼i nh逢 đã ghi 
trong đ隠 và t医t c違 các trang c栄a đ隠 thi đ隠u ghi cùng m瓜t mã đ隠 thi; 

đ) Không đ逢嬰c n瓜p bài thi tr逢噂c khi h院t gi運 làm bài. Khi h院t gi運 làm bài, 
ph違i n瓜p Phi院u TLTN cho CBCT và ký tên vào hai Phi院u thu bài thi; 

e) Ch雨 đ逢嬰c r運i phòng thi sau khi CBCT đã ki吋m đ栄 s嘘 Phi院u TLTN c栄a 
c違 phòng thi và cho phép ra v隠. 

7. Khi có s詠 vi羽c b医t th逢運ng x違y ra, ph違i tuy羽t đ嘘i tuân theo s詠 h逢噂ng d磯n 
c栄a CBCT. 

Ch逢挨ng IV 
CÔNG TÁC A陰 THI 

Ai隠u 15. Yêu c亥u đ嘘i v噂i đ隠 thi  
1. A隠 thi c栄a k┻ thi THPT qu嘘c gia ph違i đ衣t các yêu c亥u d逢噂i đây: 
a) N瓜i dung đ隠 thi đáp 泳ng quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 4 Quy ch院 này; 
b) A違m b違o phân lo衣i đ逢嬰c trình đ瓜 c栄a thí sinh, v瑛a đáp 泳ng yêu c亥u c挨 



12 
 
b違n (đ吋 t嘘t nghi羽p THPT) và yêu c亥u nâng cao (đ吋 tuy吋n sinh AH, CA); 

c) A違m b違o tính chính xác, khoa h丑c và tính s逢 ph衣m; l運i v<n, câu ch英 
ph違i rõ ràng;   

d) A隠 thi t詠 lu壱n ph違i ghi rõ s嘘 đi吋m c栄a m厩i câu h臼i; đi吋m c栄a bài thi t詠 
lu壱n và bài thi tr逸c nghi羽m đ逢嬰c quy v隠 thang đi吋m 10 đ嘘i v噂i toàn bài và c違 đ嘘i 
v噂i các môn thi thành ph亥n c栄a các bài thi t鰻 h嬰p; 

đ) A隠 thi ph違i ghi rõ có ch英 "H蔭T" t衣i đi吋m k院t thúc đ隠 và ph違i ghi rõ có 
m医y trang (đ嘘i v噂i đ隠 thi có t瑛 02 trang tr荏 lên).  

2. Trong m瓜t k┻ thi, m厩i bài thi có đ隠 thi chính th泳c và đ隠 thi d詠 b鵜 đáp 泳ng 
các yêu c亥u quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này; m厩i đ隠 thi có h逢噂ng d磯n ch医m, đáp án 
kèm theo. 

Ai隠u 16. Khu v詠c làm đ隠 thi và các yêu c亥u b違o m壱t 
1. A隠 thi, h逢噂ng d磯n ch医m, đáp án, thang đi吋m ch逢a công b嘘 thu瓜c danh 

m映c bí m壱t Nhà n逢噂c đ瓜 “T嘘i m壱t”. Riêng đ隠 thi d詠 b鵜 môn t詠 lu壱n ch逢a s穎 
d映ng đ逢嬰c gi違i m壱t sau khi k院t thúc k┻ thi. 

2. Vi羽c ra đ隠 thi, in sao đ隠 thi (g丑i chung là làm đ隠 thi) ph違i đ逢嬰c th詠c 
hi羽n t衣i m瓜t đ鵜a đi吋m an toàn, bi羽t l壱p và đ逢嬰c b違o v羽 nghiêm ng員t su嘘t th運i 
gian làm đ隠 thi cho đ院n h院t th運i gian thi môn cu嘘i cùng c栄a k┻ thi, có đ亥y đ栄 
ph逢挨ng ti羽n b違o m壱t, phòng cháy, ch英a cháy.  

3. Các thành viên tham gia làm đ隠 thi đ隠u ph違i cách ly tri羽t đ吋 v噂i bên 
ngoài. Trong tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t và đ逢嬰c s詠 đ欝ng ý b茨ng v<n b違n c栄a Ch栄 t鵜ch 
H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi ho員c Tr逢荏ng ban In sao đ隠 thi thì các thành viên m噂i đ逢嬰c 
phép liên h羽 v噂i bên ngoài b茨ng đi羽n tho衣i c嘘 đ鵜nh, có loa ngoài, có ghi âm d逢噂i 
s詠 giám sát c栄a cán b瓜 b違o v羽, công an.  

Danh sách nh英ng ng逢運i tham gia làm đ隠 thi ph違i đ逢嬰c gi英 bí m壱t tr逢噂c, 
trong và sau k┻ thi. Ng逢運i làm vi羽c trong khu v詠c cách ly ph違i đeo phù hi羽u và 
ch雨 ho衣t đ瓜ng trong ph衣m vi cho phép, ch雨 đ逢嬰c ra kh臼i khu v詠c cách ly sau th運i 
gian thi môn cu嘘i cùng. Trong tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t, đ逢嬰c s詠 đ欝ng ý b茨ng v<n 
b違n c栄a Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi ho員c Tr逢荏ng ban In sao đ隠 thi, các thành 
viên m噂i đ逢嬰c phép ra kh臼i khu v詠c cách ly d逢噂i s詠 giám sát c栄a công an. 

4. Phong bì ch泳a đ隠 thi đ吋 giao, nh壱n, v壱n chuy吋n đ隠 thi t瑛 n挨i làm đ隠 thi 
ra bên ngoài ph違i đ逢嬰c làm b茨ng gi医y đ栄 đ瓜 b隠n, kín, t嘘i và đ逢嬰c dán ch員t, 
không bong mép, có đ栄 nhãn và d医u niêm phong. N瓜i dung in trên phong bì ph違i 
theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 GDAT. 

5. Toàn b瓜 quá trình giao nh壱n, v壱n chuy吋n đ隠 thi ph違i đ逢嬰c công an giám 
sát; các phong bì ch泳a đ隠 thi ph違i đ逢嬰c đ詠ng an toàn trong các thùng có khoá và 
đ逢嬰c niêm phong trong quá trình giao nh壱n, v壱n chuy吋n. 

6. Máy móc và thi院t b鵜 t衣i n挨i làm đ隠 thi, dù b鵜 h逢 h臼ng hay không dùng 
đ院n, ch雨 đ逢嬰c đ逢a ra ngoài khu v詠c cách ly sau th運i gian thi môn cu嘘i cùng.  

Ai隠u 17. H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi  
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1. B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT quy院t đ鵜nh thành l壱p H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi k┻ thi 
THPT qu嘘c gia (g丑i t逸t là H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi). 

2. Thành ph亥n H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi  
a) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng: Lãnh đ衣o C映c KTKACLGD; 
b) Phó Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng: Phó C映c tr逢荏ng C映c KTKACLGD, lãnh đ衣o 

các đ挨n v鵜 khác thu瓜c B瓜 GDAT và lãnh đ衣o các phòng, trung tâm thu瓜c C映c 
KTKACLGD; 

c) 曳y viên, th逢 ký: Cán b瓜, công ch泳c, viên ch泳c các đ挨n v鵜 thu瓜c B瓜 
GDAT; cán b瓜 k悦 thu壱t ph亥n m隠m qu違n lý ngân hàng câu h臼i thi h厩 tr嬰 cho H瓜i 
đ欝ng ra đ隠 thi v隠 ph亥n m隠m và máy tính làm vi羽c trong khu v詠c cách ly; trong 
đó, 栄y viên th逢運ng tr詠c là cán b瓜 thu瓜c C映c KTKACLGD; 

d) Các cán b瓜 so衣n th違o đ隠 thi và ph違n bi羽n đ隠 thi là gi違ng viên các tr逢運ng 
AH, CA, nghiên c泳u viên các vi羽n nghiên c泳u, giáo viên tr逢運ng ph鰻 thông. M厩i 
môn thi có m瓜t T鰻 ra đ隠 thi g欝m Tr逢荏ng môn đ隠 thi và các cán b瓜 so衣n th違o đ隠 thi; 

đ) L詠c l逢嬰ng b違o v羽: Cán b瓜 do B瓜 Công an và B瓜 GDAT đi隠u đ瓜ng. 
Nh英ng ng逢運i có ng逢運i thân d詠 thi trong n<m t鰻 ch泳c thi không đ逢嬰c 

tham gia H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi.  
3. Nguyên t逸c làm vi羽c c栄a H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi 
a) Các t鰻 ra đ隠 thi và các thành viên khác c栄a H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi làm vi羽c 

đ瓜c l壱p và tr詠c ti院p v噂i lãnh đ衣o H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi; ng逢運i đ逢嬰c giao nhi羽m v映 nào, 
có trách nhi羽m th詠c hi羽n nhi羽m v映 đó, không đ逢嬰c tham gia các nhi羽m v映 khác; 

b) M厩i thành viên c栄a H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi ph違i ch鵜u trách nhi羽m cá nhân v隠 
n瓜i dung, đ違m b違o bí m壱t, an toàn c栄a đ隠 thi theo đúng ch泳c trách c栄a mình và 
theo nguyên t逸c b違o v羽 bí m壱t qu嘘c gia. 

4. Nhi羽m v映 và quy隠n h衣n c栄a H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi 
a) T鰻 ch泳c so衣n th違o, th育m đ鵜nh, tinh ch雨nh các đ隠 thi, đáp án, h逢噂ng d磯n 

ch医m thi c栄a đ隠 chính th泳c và đ隠 d詠 b鵜; 
b) In sao đ隠 thi đúng quy đ鵜nh, đ栄 s嘘 l逢嬰ng theo yêu c亥u c栄a Ban Ch雨 đ衣o 

thi qu嘘c gia; đóng gói, b違o qu違n đ隠 thi và bàn giao đ隠 thi cho Ban Ch雨 đ衣o thi 
qu嘘c gia; 

c) A違m b違o tuy羽t đ嘘i bí m壱t, an toàn c栄a đ隠 thi và h逢噂ng d磯n ch医m thi 
trong khu v詠c ra đ隠 thi t瑛 lúc b逸t đ亥u so衣n th違o đ隠 thi cho đ院n h院t th運i gian thi 
c栄a môn cu嘘i cùng c栄a k┻ thi. 

 5. Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi ch鵜u trách nhi羽m: 
a) T鰻 ch泳c đi隠u hành toàn b瓜 công tác ra đ隠 thi và bàn giao đ隠 thi cho Ban Ch雨 

đ衣o thi qu嘘c gia; ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT v隠 công tác đ隠 thi;  
b) X穎 lý các tình hu嘘ng b医t th逢運ng v隠 đ隠 thi; 
c) A隠 ngh鵜 B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT ra quy院t đ鵜nh khen th逢荏ng, k益 lu壱t (n院u 

có) đ嘘i v噂i các thành viên H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi. 
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6. Các thành viên c栄a H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi th詠c hi羽n nhi羽m v映 theo phân 
công c栄a Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi. 

7. Quy trình ra đ隠 thi 
a) A隠 thi (t詠 lu壱n) đ隠 xu医t và câu tr逸c nghi羽m thu瓜c Ngân hàng câu h臼i thi 

chu育n hóa là c<n c泳 quan tr丑ng cho H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi; 
b) A隠 thi (t詠 lu壱n) đ隠 xu医t do m瓜t s嘘 chuyên gia khoa h丑c, gi違ng viên, 

giáo viên có uy tín và n<ng l詠c khoa h丑c 荏 m瓜t s嘘 c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c và 
tr逢運ng ph鰻 thông đ隠 xu医t theo yêu c亥u c栄a B瓜 GDAT. A隠 thi đ隠 xu医t và danh 
sách ng逢運i ra đ隠 thi đ隠 xu医t ph違i đ逢嬰c gi英 bí m壱t tuy羽t đ嘘i; 

c) Các đ隠 thi đ隠 xu医t do chính ng逢運i ra đ隠 thi đ隠 xu医t niêm phong và g穎i 
v隠 đ鵜a ch雨 đ逢嬰c ghi trong công v<n đ隠 ngh鵜; 

d) So衣n th違o đ隠 thi, th育m đ鵜nh, tinh ch雨nh: C<n c泳 yêu c亥u c栄a đ隠 thi, m厩i 
T鰻 ra đ隠 thi có trách nhi羽m so衣n th違o, th育m đ鵜nh, tinh ch雨nh đ隠 thi, đáp án, h逢噂ng 
d磯n ch医m thi (chính th泳c và d詠 b鵜) cho m瓜t bài thi/môn thi. Vi羽c so衣n th違o, th育m 
đ鵜nh, tinh ch雨nh đ隠 thi, đáp án và h逢噂ng d磯n ch医m thi ph違i đáp 泳ng các yêu c亥u 
quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 15 c栄a Quy ch院 này; 

đ) Ph違n bi羽n đ隠 thi: 
- Sau khi so衣n th違o, th育m đ鵜nh, tinh ch雨nh, các đ隠 thi đ逢嬰c t鰻 ch泳c ph違n 

bi羽n. Các cán b瓜 ph違n bi羽n đ隠 thi có trách nhi羽m đ丑c và đánh giá đ隠 thi theo các 
yêu c亥u quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 15 c栄a Quy ch院 này; đ隠 xu医t ph逢挨ng án ch雨nh lý, s穎a 
ch英a đ隠 thi n院u th医y c亥n thi院t; 

- Ý ki院n đánh giá c栄a các cán b瓜 ph違n bi羽n đ隠 thi là m瓜t c<n c泳 giúp Ch栄 
t鵜ch H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi trong vi羽c quy院t đ鵜nh duy羽t đ隠 thi; 

e) A嘘i v噂i đ隠 thi tr逸c nghi羽m:  
- Cán b瓜 H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi rút các đ隠 thi tr逸c nghi羽m t瑛 Ngân hàng câu 

h臼i thi;  
- Tr逢荏ng môn đ隠 thi c栄a t瑛ng môn thi phân công các thành viên trong T鰻 

ra đ隠 th育m đ鵜nh t瑛ng đ隠 thi tr逸c nghi羽m theo đúng yêu c亥u v隠 n瓜i dung đ隠 thi 
đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 15 c栄a Quy ch院 này; 

- T鰻 ra đ隠 làm vi羽c chung, l亥n l逢嬰t tinh ch雨nh t瑛ng câu tr逸c nghi羽m trong 
t瑛ng đ隠 thi; sau khi tinh ch雨nh l亥n cu嘘i, Tr逢荏ng môn đ隠 thi ký tên vào các đ隠 thi 
và bàn giao cho Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi; 

- Cán b瓜 H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi th詠c hi羽n khâu tr瓜n đ隠 thi thành nhi隠u phiên 
b違n khác nhau; 

- T鰻 ra đ隠 rà soát t瑛ng phiên b違n c栄a đ隠 thi, đáp án và ký tên vào t瑛ng 
phiên b違n c栄a đ隠 thi; 
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g) Ng逢運i ra đ隠 thi đ隠 xu医t và nh英ng ng逢運i khác ti院p xúc v噂i đ隠 thi đ隠 xu医t 
và đ隠 thi tr逸c nghi羽m l医y t瑛 Ngân hàng câu h臼i thi chu育n hóa ph違i gi英 bí m壱t 
tuy羽t đ嘘i các đ隠 thi đ隠 xu医t và câu h臼i thi tr逸c nghi羽m, không đ逢嬰c phép công b嘘 
d逢噂i b医t k┻ hình th泳c nào, trong b医t c泳 th運i gian nào.  

Ai隠u 18. In sao, v壱n chuy吋n và bàn giao đ隠 thi t衣i H瓜i đ欝ng thi 
1. In sao đ隠 thi 
a) Thành ph亥n Ban In sao đ隠 thi g欝m: 
- Tr逢荏ng ban In sao đ隠 thi do lãnh đ衣o H瓜i đ欝ng thi kiêm nhi羽m;  
- Các Phó Tr逢荏ng ban: Lãnh đ衣o s荏 GDAT ho員c lãnh đ衣o các phòng, ban 

thu瓜c s荏 GDAT; 
- 曳y viên và th逢 ký: Các cán b瓜, công ch泳c, viên ch泳c c栄a các phòng, ban 

có liên quan thu瓜c s荏 GDAT và giáo viên tr逢運ng ph鰻 thông;   
- L詠c l逢嬰ng b違o v羽: Cán b瓜 công an, b違o v羽. 
b) Ban In sao đ隠 thi làm vi羽c t壱p trung theo nguyên t逸c cách ly tri羽t đ吋 t瑛 

khi m荏 niêm phong đ隠 thi đ院n h院t th運i gian thi bài thi cu嘘i cùng c栄a k┻ thi. 
c) Tr逢荏ng ban In sao đ隠 thi ch鵜u trách nhi羽m cá nhân tr逢噂c Ch栄 t鵜ch H瓜i 

đ欝ng thi và tr逢噂c pháp lu壱t v隠 các công vi羽c d逢噂i đây: 
- Ti院p nh壱n đ隠 thi g嘘c, t鰻 ch泳c in sao đ隠 thi, b違o qu違n và chuy吋n giao đ隠 

thi đã in sao cho Tr逢荏ng ban V壱n chuy吋n và bàn giao đ隠 thi c栄a H瓜i đ欝ng thi 
v噂i s詠 ch泳ng ki院n c栄a U益 viên th逢 ký H瓜i đ欝ng thi, cán b瓜 công an đ逢嬰c c穎 
giám sát, b違o v羽 đ隠 thi; 

- A隠 ngh鵜 Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi xem xét, ra quy院t đ鵜nh ho員c đ隠 xu医t vi羽c 
khen th逢荏ng, k益 lu壱t (n院u có) đ嘘i v噂i các thành viên Ban In sao đ隠 thi. 

d) Vi羽c in sao đ隠 thi th詠c hi羽n theo quy trình d逢噂i đây: 
- A丑c soát đ隠 thi g嘘c, ki吋m tra k悦 b違n in sao th穎, so sánh v噂i b違n đ隠 thi 

g嘘c tr逢噂c khi in sao. Tr逢運ng h嬰p phát hi羽n sai sót ho員c có n瓜i dung còn nghi 
v医n trong đ隠 thi g嘘c ph違i báo cáo ngay v噂i Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi đ吋 đ隠 ngh鵜 Ban 
Ch雨 đ衣o thi qu嘘c gia x穎 lý; 

- Ki吋m soát chính xác s嘘 l逢嬰ng thí sinh c栄a t瑛ng phòng thi, đ鵜a đi吋m thi, 
môn thi đ吋 t鰻 ch泳c phân ph嘘i đ隠 thi, ghi tên đ鵜a đi吋m thi, phòng thi, môn thi và 
s嘘 l逢嬰ng đ隠 thi vào t瑛ng phong bì ch泳a đ隠 thi, quy đ鵜nh t衣i kho違n 4 Ai隠u 16 Quy 
ch院 này tr逢噂c khi đóng gói đ隠 thi; 

- In sao đ隠 thi l亥n l逢嬰t cho t瑛ng môn thi; in sao xong, niêm phong đóng 
gói theo phòng thi, thu d丑n s衣ch s胤, sau đó m噂i chuy吋n sang in sao đ隠 thi c栄a 
môn ti院p theo. Trong quá trình in sao ph違i ki吋m tra ch医t l逢嬰ng b違n in sao; các 
b違n in sao th穎 và h臼ng ph違i đ逢嬰c thu l衣i, b違o qu違n theo ch院 đ瓜 tài li羽u m壱t;  

- Aóng gói đúng s嘘 l逢嬰ng đ隠 thi, đúng môn thi ghi 荏 phong bì ch泳a đ隠 thi, 
đ栄 s嘘 l逢嬰ng đ隠 thi cho t瑛ng Ai吋m thi, t瑛ng phòng thi. M厩i môn thi 荏 Ai吋m thi 
ph違i có 01 phong bì ch泳a đ隠 thi d詠 phòng (đ栄 các mã đ嘘i v噂i đ隠 thi tr逸c 
nghi羽m). Sau khi đóng gói xong đ隠 thi t瑛ng môn, Tr逢荏ng ban In sao đ隠 thi qu違n 
lý các bì đ隠 thi; k吋 c違 các b違n in th瑛a, in h臼ng, m運, x医u, rách, b育n đã b鵜 lo衣i ra. 
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2. V壱n chuy吋n, bàn giao đ隠 thi 
a) Tr逢荏ng ban V壱n chuy吋n và bàn giao đ隠 thi do lãnh đ衣o H瓜i đ欝ng thi 

kiêm nhi羽m; các 栄y viên c栄a Ban và cán b瓜 công an giám sát do Ch栄 t鵜ch H瓜i 
đ欝ng thi quy院t đ鵜nh. 

b) Ban V壱n chuy吋n và bàn giao đ隠 thi th詠c hi羽n nhi羽m v映 nh壱n đ隠 thi t瑛 
Ban In sao đ隠 thi, b違o qu違n, v壱n chuy吋n, phân ph嘘i đ隠 thi đ院n các Ai吋m thi. 

c) A隠 thi ph違i b違o qu違n trong hòm, t栄 hay két s逸t đ逢嬰c khóa, niêm phong và 
b違o v羽 24 gi運/ngày; chìa khóa do Tr逢荏ng ban V壱n chuy吋n và bàn giao đ隠 thi gi英. 

d) Có biên b違n giao nh壱n đ隠 thi gi英a Ban In sao đ隠 thi v噂i Ban V壱n chuy吋n 
và bàn giao đ隠 thi, gi英a Ban V壱n chuy吋n và bàn giao đ隠 thi v噂i lãnh đ衣o Ai吋m thi. 

Ai隠u 19. B違o qu違n và s穎 d映ng đ隠 thi t衣i Ai吋m thi 
1. A隠 thi t衣i Ai吋m thi do Tr逢荏ng Ai吋m thi b違o qu違n trong hòm, t栄 hay 

két s逸t đ逢嬰c khóa, niêm phong và b違o v羽 24 gi運/ngày; chìa khóa do Tr逢荏ng 
Ai吋m thi gi英. 

2. Khu v詠c b違o qu違n đ隠 thi, bài thi t詠 lu壱n, Phi院u TLTN có l詠c l逢嬰ng 
công an tr詠c và b違o v羽 24 gi運/ngày; đ違m b違o an toàn phòng ch嘘ng cháy n鰻. 

3. Ch雨 đ逢嬰c m荏 túi đ詠ng đ隠 thi và phát đ隠 thi cho thí sinh t衣i phòng thi 
đúng th運i đi吋m và đúng môn thi theo quy đ鵜nh trong h逢噂ng d磯n t鰻 ch泳c thi 
THPT qu嘘c gia h茨ng n<m c栄a B瓜 GDAT.  

4. A隠 thi d詠 b鵜 ch雨 s穎 d映ng trong tr逢運ng h嬰p có s詠 c嘘 b医t th逢運ng quy đ鵜nh 
t衣i Ai隠u 46 Quy ch院 này. 

Ch逢挨ng V 
COI THI 

Ai隠u 20. Ban Coi thi 
1. Thành ph亥n Ban Coi thi g欝m: 
a) Tr逢荏ng ban: do lãnh đ衣o H瓜i đ欝ng thi kiêm nhi羽m; 
b) Phó Tr逢荏ng ban: Lãnh đ衣o s荏 GDAT, lãnh đ衣o tr逢運ng AH, CA ph嘘i 

h嬰p. Tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t, Phó Tr逢荏ng ban có th吋 là Tr逢荏ng các phòng, ban 
thu瓜c s荏 GDAT, Hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng ph鰻 thông; Tr逢荏ng các phòng, ban 
ho員c t逢挨ng đ逢挨ng c栄a tr逢運ng AH, CA ph嘘i h嬰p; trong đó, Phó Tr逢荏ng ban 
th逢運ng tr詠c là lãnh đ衣o s荏 ho員c Tr逢荏ng Phòng Kh違o thí c栄a s荏 GDAT; 

c) Các u益 viên và th逢 ký: Lãnh đ衣o, chuyên viên các phòng, ban thu瓜c s荏 
GDAT, giáo viên tr逢運ng ph鰻 thông; lãnh đ衣o và chuyên viên các phòng, ban và 
t逢挨ng đ逢挨ng c栄a tr逢運ng AH, CA ph嘘i h嬰p; 

d) CBCT: M厩i phòng thi có hai CBCT, g欝m: Giáo viên tr逢運ng ph鰻 thông 
ho員c tr逢運ng THCS trên đ鵜a bàn t雨nh; gi違ng viên, chuyên viên các phòng, ban và 
t逢挨ng đ逢挨ng c栄a tr逢運ng AH, CA ph嘘i h嬰p; 

đ) Cán b瓜 giám sát, tr壱t t詠 viên, nhân viên y t院, nhân viên ph映c v映, công 
an (n挨i c亥n thi院t có th吋 thêm m瓜t s嘘 ki吋m soát viên quân s詠); 

e) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi c<n c泳 s嘘 l逢嬰ng thí sinh đ<ng ký d詠 thi t衣i c映m 
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và đi隠u ki羽n c挨 s荏 v壱t ch医t, đ瓜i ng┡ đ吋 quy院t đ鵜nh thành l壱p các Ai吋m thi đ員t t衣i 
tr逢運ng ph鰻 thông và các c挨 s荏 giáo d映c khác đáp 泳ng đ逢嬰c các yêu c亥u t鰻 ch泳c 
thi. M厩i Ai吋m thi có Tr逢荏ng Ai吋m thi, các Phó Tr逢荏ng Ai吋m thi và th逢 ký do 
Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi quy院t đ鵜nh đ吋 đi隠u hành toàn b瓜 công tác coi thi t衣i Ai吋m 
thi; trong đó, có m瓜t Phó Tr逢荏ng Ai吋m thi là ng逢運i c栄a tr逢運ng AH, CA ph嘘i 
h嬰p. CBCT không đ逢嬰c làm nhi羽m v映 t衣i Ai吋m thi có ng逢運i thân d詠 thi.  

2. Tr逢荏ng ban Coi thi ch鵜u trách nhi羽m đi隠u hành toàn b瓜 công tác coi thi 
t衣i H瓜i đ欝ng thi, quy院t đ鵜nh x穎 lý các tình hu嘘ng x違y ra trong các bu鰻i thi. 

3. Phó Tr逢荏ng ban Coi thi, Tr逢荏ng Ai吋m thi th詠c hi羽n các công vi羽c theo 
s詠 phân công c栄a Tr逢荏ng ban Coi thi; Phó Tr逢荏ng Ai吋m thi th詠c hi羽n các công 
vi羽c theo s詠 phân công c栄a Tr逢荏ng Ai吋m thi.  

4. CBCT, cán b瓜 giám sát phòng thi và các thành viên khác c栄a Ban Coi 
thi ch医p hành s詠 phân công c栄a Tr逢荏ng ban Coi thi, th詠c hi羽n đúng các quy đ鵜nh 
c栄a quy ch院 thi; khi làm nhi羽m v映 t衣i Ai吋m thi ph違i tuân th栄 s詠 đi隠u hành c栄a 
Tr逢荏ng Ai吋m thi.  

Ai隠u 21. Làm th栄 t映c d詠 thi cho thí sinh 
1. C<n c泳 d英 li羽u thí sinh đ<ng ký d詠 thi, Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi hoàn 

thành danh sách thí sinh (k吋 c違 Danh sách 違nh c栄a thí sinh) c栄a t瑛ng phòng thi; 
làm Th飲 d詠 thi; xác đ鵜nh đ鵜a đi吋m làm th栄 t映c d詠 thi cho thí sinh. 

2. Trong ngày làm th栄 t映c d詠 thi, Tr逢荏ng Ai吋m thi phân công cán b瓜 h逢噂ng 
d磯n thí sinh làm th栄 t映c d詠 thi, ph鰻 bi院n quy ch院 thi; ghi xác nh壱n nh英ng sai sót v隠 
h丑, tên, đ嘘i t逢嬰ng, h瓜 kh育u th逢運ng trú, khu v詠c c栄a thí sinh và chuy吋n nh英ng thông 
tin này cho Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi xem xét, c壱p nh壱t vào ph亥n m隠m qu違n lý thi. 

Ai隠u 22. Trách nhi羽m c栄a cán b瓜 coi thi và c栄a các thành viên khác 
trong Ban Coi thi 

1. Cán b瓜 coi thi 
a) Ph違i có m員t đúng gi運 t衣i Ai吋m thi đ吋 làm nhi羽m v映. Trong khi th詠c hi羽n 

nhi羽m v映 coi thi, không đ逢嬰c mang các thi院t b鵜 thu phát thông tin; không đ逢嬰c làm 
vi羽c riêng, không đ逢嬰c hút thu嘘c, không đ逢嬰c s穎 d映ng các lo衣i đ欝 u嘘ng có c欝n; 

b) Khi có hi羽u l羽nh, CBCT th泳 nh医t g丑i tên thí sinh vào phòng thi, CBCT 
th泳 hai dùng Th飲 d詠 thi và Danh sách 違nh c栄a thí sinh đ吋 đ嘘i chi院u, nh壱n di羽n 
thí sinh; h逢噂ng d磯n thí sinh ng欝i đúng ch厩 quy đ鵜nh và ki吋m tra các v壱t d映ng thí 
sinh mang vào phòng thi, tuy羽t đ嘘i không đ吋 thí sinh mang vào phòng thi m丑i tài 
li羽u và v壱t d映ng c医m theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 14 Quy ch院 này;  

c) Khi có hi羽u l羽nh, CBCT th泳 nh医t đi nh壱n đ隠 thi, CBCT th泳 hai nh逸c 
nh荏 thí sinh nh英ng đi隠u c亥n thi院t v隠 k益 lu壱t phòng thi; ghi rõ h丑 tên và ký tên 
vào các t運 gi医y thi, gi医y nháp đ栄 đ吋 phát cho thí sinh (không ký th瑛a); h逢噂ng 
d磯n và ki吋m tra thí sinh g医p gi医y thi đúng quy cách, ghi s嘘 báo danh và đi隠n đ栄 
thông tin thí sinh vào các m映c c亥n thi院t c栄a gi医y thi tr逢噂c khi làm bài; 

d) Khi có hi羽u l羽nh, CBCT th泳 nh医t gi挨 cao phong bì đ隠 thi đ吋 thí sinh 
th医y rõ c違 m員t tr逢噂c và m員t sau còn nguyên nhãn niêm phong, yêu c亥u hai thí 
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sinh ch泳ng ki院n và ký vào biên b違n xác nh壱n bì đ隠 thi còn nguyên nhãn niêm 
phong; m荏 bì đ詠ng đ隠 thi, ki吋m tra s嘘 l逢嬰ng đ隠 thi, n院u th瑛a, thi院u ho員c l磯n đ隠 
khác, c亥n báo ngay cho Tr逢荏ng Ai吋m thi x穎 lý; phát đ隠 thi cho t瑛ng thí sinh; 

đ) Khi thí sinh b逸t đ亥u làm bài, CBCT th泳 nh医t đ嘘i chi院u 違nh trong Th飲 
d詠 thi và Danh sách 違nh c栄a thí sinh v噂i thí sinh đ吋 nh壱n di羽n thí sinh, ghi rõ h丑 
tên và ký vào các t運 gi医y thi, gi医y nháp c栄a thí sinh; CBCT th泳 hai bao quát 
chung. Trong gi運 làm bài, m瓜t CBCT bao quát t瑛 đ亥u phòng đ院n cu嘘i phòng, 
CBCT còn l衣i bao quát t瑛 cu嘘i phòng đ院n đ亥u phòng cho đ院n h院t gi運 thi; CBCT 
không đ逢嬰c đ泳ng g亥n thí sinh, giúp đ叡 thí sinh làm bài thi d逢噂i b医t k┻ hình th泳c 
nào; ch雨 đ逢嬰c tr違 l運i công khai các câu h臼i c栄a thí sinh trong ph衣m vi quy đ鵜nh.  

Vi羽c CBCT ký và ghi h丑 tên vào các t運 gi医y thi, gi医y nháp phát b鰻 sung cho 
thí sinh đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy trình quy đ鵜nh t衣i đi吋m c, đi吋m đ kho違n 1 Ai隠u này; 

e) CBCT ph違i b違o v羽 đ隠 thi trong gi運 thi, không đ吋 l丑t đ隠 thi ra ngoài 
phòng thi. Sau khi tính gi運 làm bài 15 phút (đ嘘i v噂i bài thi đ瓜c l壱p và đ嘘i v噂i 
m厩i môn thành ph亥n trong bài thi t鰻 h嬰p), CBCT n瓜p các đ隠 thi th瑛a đã đ逢嬰c 
niêm phong cho ng逢運i đ逢嬰c Tr逢荏ng Ai吋m thi phân công;   

g) Ch雨 cho thí sinh ra kh臼i phòng thi s噂m nh医t sau 2 ph亥n 3 th運i gian làm 
bài (đ嘘i v噂i bài thi t詠 lu壱n), sau khi thí sinh đã n瓜p bài làm, đ隠 thi va偉  giâ囲y nha囲p. 
N院u thí sinh nh医t thi院t ph違i t衣m th運i ra kh臼i phòng thi thì CBCT ph違i báo cho 
cán b瓜 giám sát phòng thi đ吋 gi違i quy院t; 

h) N院u có thí sinh vi ph衣m k益 lu壱t thì CBCT ph違i l壱p biên b違n x穎 lý theo 
đúng quy đ鵜nh. N院u có tình hu嘘ng b医t th逢運ng ph違i báo cáo ngay cho Tr逢荏ng 
Ai吋m thi; 

i) Tr逢噂c khi h院t gi運 làm bài 15 phút (đ嘘i v噂i bài thi đ瓜c l壱p và đ嘘i v噂i m厩i 
môn thi thành ph亥n trong bài thi t鰻 h嬰p), CBCT thông báo th運i gian còn l衣i cho 
thí sinh bi院t; 

k) Khi có hi羽u l羽nh h院t gi運 làm bài, CBCT th泳 nh医t ph違i yêu c亥u thí sinh 
ng瑛ng làm bài và ti院n hành thu bài, k吋 c違 bài thi c栄a thí sinh đã b鵜 l壱p biên b違n; 
CBCT th泳 hai duy trì tr壱t t詠 và k益 lu壱t phòng thi; CBCT th泳 nh医t v瑛a g丑i tên 
t瑛ng thí sinh lên n瓜p bài v瑛a nh壱n bài thi c栄a thí sinh. Khi nh壱n bài, ph違i đ院m 
đ栄 s嘘 t運 gi医y thi c栄a thí sinh đã n瓜p, yêu c亥u thí sinh t詠 ghi đúng s嘘 t運 và ký tên 
vào các Phi院u thu bài thi. Thu xong toàn b瓜 bài thi m噂i cho phép các thí sinh r運i 
phòng thi; 

l) Các CBCT ki吋m tra s逸p x院p bài thi theo th泳 t詠 t<ng d亥n c栄a s嘘 báo danh. 
Các biên b違n x穎 lý k益 lu壱t (n院u có) ph違i kèm theo bài thi c栄a thí sinh. CBCT th泳 
nh医t tr詠c ti院p mang túi bài thi, cùng CBCT th泳 hai đ院n bàn giao bài thi cho th逢 ký 
c栄a Ai吋m thi ngay sau m厩i bu鰻i thi. M厩i túi bài thi ph違i đ逢嬰c ki吋m tra công khai 
và đ嘘i chi院u s嘘 bài và s嘘 t運 c栄a t瑛ng bài kèm theo, Phi院u thu bài thi và các biên 
b違n x穎 lý k益 lu壱t cùng tang v壱t (n院u có); 

m) Sau khi bàn giao xong, túi đ詠ng bài thi, phi院u thu bài c栄a t瑛ng phòng 
thi đ逢嬰c th逢 ký c栄a Ai吋m thi cùng hai CBCT niêm phong t衣i ch厩. M厩i túi bài thi 
dán 3 nhãn niêm phong vào chính gi英a 3 mép dán, hai CBCT ký giáp lai gi英a 
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nhãn niêm phong và túi đ詠ng bài thi. Th逢 ký c栄a Ai吋m thi và hai CBCT ghi rõ 
h丑 tên và ký vào biên b違n bàn giao; 

n) Khi coi thi các bài thi tr逸c nghi羽m, ngoài trách nhi羽m đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i 
các đi吋m trong kho違n này, CBCT ph違i th詠c hi羽n các công vi羽c sau: 

- Nh壱n Phi院u TLTN, ký tên vào Phi院u TLTN; 
- Phát Phi院u TLTN và h逢噂ng d磯n thí sinh đi隠n đ栄 thông tin vào các m映c 

trên Phi院u TLTN; 
- Phát đ隠 thi cho thí sinh; m厩i thí sinh trong cùng phòng thi có m瓜t mã đ隠 

thi riêng; các môn thi thành ph亥n trong m厩i bài thi KHTN, KHXH có cùng m瓜t 
mã đ隠 thi. Khi phát đ隠 thi, yêu c亥u thí sinh ki吋m tra mã đ隠 thi đ違m b違o chính 
xác, đ吋 đ隠 thi d逢噂i Phi院u TLTN và không đ逢嬰c xem n瓜i dung đ隠 thi. Khi thí 
sinh cu嘘i cùng đã nh壱n đ逢嬰c đ隠 thi thì cho phép thí sinh l壱t đ隠 thi lên và ghi, tô 
mã đ隠 thi vào Phi院u TLTN, ghi mã đ隠 thi vào hai Phi院u thu bài thi; 

- A嘘i v噂i bài thi t鰻 h嬰p, thí sinh làm bài thi trên cùng m瓜t Phi院u TLTN. 
A隠 thi các môn thi thành ph亥n c栄a bài thi t鰻 h嬰p đ逢嬰c phát l亥n l逢嬰t theo t瑛ng 
môn thi thành ph亥n đ吋 thí sinh làm bài trong th運i gian quy đ鵜nh; ngay khi h院t gi運 
làm bài c栄a môn thi thành ph亥n nào thì thu đ隠 thi và gi医y nháp c栄a thí sinh thi 
môn thi đó, đ欝ng th運i phát đ隠 thi c栄a môn thi thành ph亥n k院 ti院p theo đúng l鵜ch 
thi đã quy đ鵜nh. Không thu l衣i đ隠 thi, gi医y nháp c栄a thí sinh thi môn thi thành 
ph亥n cu嘘i cùng c栄a bài thi t鰻 h嬰p và c栄a thí sinh thi các bài thi khác c栄a k┻ thi; 

- Không thu Phi院u TLTN tr逢噂c khi h院t gi運 làm bài. Khi thu Phi院u TLTN 
ph違i ki吋m tra vi羽c ghi và tô mã đ隠 thi vào Phi院u TLTN c栄a thí sinh (mã đ隠 thi đã 
ghi, tô trên Phi院u TLTN và ghi trên Phi院u thu bài thi ph違i gi嘘ng v噂i mã đ隠 thi 
ghi trên t運 đ隠 thi c栄a thí sinh); 

- Bàn giao cho lãnh đ衣o Ai吋m thi (ho員c cán b瓜 đ逢嬰c lãnh đ衣o Ai吋m thi 栄y 
quy隠n) túi bài thi ch泳a toàn b瓜 Phi院u TLTN đã đ逢嬰c s逸p x院p theo s嘘 báo danh t瑛 
nh臼 đ院n l噂n và m瓜t b違n Phi院u thu bài thi đã đi隠n mã đ隠 thi và có đ栄 ch英 ký thí 
sinh d詠 thi. M瓜t b違n Phi院u thu bài thi còn l衣i đ吋 bên ngoài túi bài thi đ逢嬰c bàn 
giao cho lãnh đ衣o Ai吋m thi. 

2. Ho衣t đ瓜ng giám sát thi 
a) Tr逢荏ng Ai吋m thi b嘘 trí cán b瓜 giám sát phòng thi; đ違m b違o m厩i cán b瓜 

giám sát không quá 7 phòng thi. Riêng các phòng thi cho thí sinh d詠 thi 1 môn 
ho員c 2 môn thành ph亥n c栄a bài thi t鰻 h嬰p thì m厩i cán b瓜 giám sát không quá 3 
phòng thi. 

b) Cán b瓜 giám sát là cán b瓜 c栄a s荏 GDAT; cán b瓜, gi違ng viên các tr逢運ng 
AH, CA; cán b瓜, giáo viên tr逢運ng ph鰻 thông, có kinh nghi羽m trong công tác t鰻 
ch泳c thi, n逸m v英ng quy ch院 thi. 

c) Cán b瓜 giám sát thi có trách nhi羽m: 
- Giám sát vi羽c th詠c hi羽n ch泳c trách, nhi羽m v映 c栄a CBCT, các thành viên 

khác t衣i khu v詠c đ逢嬰c phân công; giám sát thí sinh đ逢嬰c CBCT cho phép ra 
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ngoài phòng thi;  

- K鵜p th運i nh逸c nh荏 CBCT, tr壱t t詠 viên, công an, nhân viên y t院 và l壱p 
biên b違n n院u các đ嘘i t逢嬰ng trên vi ph衣m quy ch院 thi; 

- Ki院n ngh鵜 Tr逢荏ng Ai吋m thi đình ch雨 vi羽c th詠c hi羽n nhi羽m v映 ho員c thay 
đ鰻i CBCT, tr壱t t詠 viên, công an, nhân viên y t院 n院u có vi ph衣m; 

- Yêu c亥u CBCT l壱p biên b違n thí sinh vi ph衣m quy ch院 thi (n院u có); 
- Ph嘘i h嬰p v噂i các đoàn thanh tra thi trong vi羽c thanh tra, x穎 lý vi ph衣m. 
3. Tr壱t t詠 viên, công an (và ki吋m soát quân s詠, n院u có)  
a) Ng逢運i đ逢嬰c phân công b違o v羽 khu v詠c nào có trách nhi羽m gi英 gìn tr壱t 

t詠 an ninh t衣i khu v詠c đó, không đ逢嬰c sang các khu v詠c khác; 
b) Không đ吋 b医t k┻ ng逢運i nào không có trách nhi羽m vào khu v詠c mình 

ph映 trách. Không b臼 v鵜 trí, không làm vi羽c riêng trong khi làm nhi羽m v映. Không 
đ逢嬰c vào phòng thi; không đ逢嬰c trao đ鰻i v噂i thí sinh; 

c) Báo cáo Tr逢荏ng Ai吋m thi v隠 các tình hu嘘ng x違y ra trong th運i gian thi 
đ吋 k鵜p th運i x穎 lý; 

d) Công an đ逢嬰c c穎 đ院n h厩 tr嬰 H瓜i đ欝ng thi còn có nhi羽m v映 áp t違i, b違o 
v羽 an toàn đ隠 thi và bài thi. 

4. Nhân viên y t院 
a) Có m員t th逢運ng xuyên trong su嘘t th運i gian thi t衣i đ鵜a đi吋m do H瓜i đ欝ng 

thi quy đ鵜nh đ吋 x穎 lý các tr逢運ng h嬰p thí sinh đau 嘘m; 
b) Khi Tr逢荏ng Ai吋m thi thông báo có thí sinh đau 嘘m b医t th逢運ng trong 

th運i gian thi, ph違i k鵜p th運i đi隠u tr鵜 ho員c cho đi b羽nh vi羽n c医p c泳u, n院u c亥n thi院t 
(có cán b瓜 giám sát và công an đi cùng); 

c) Nghiêm c医m vi羽c l嬰i d映ng khám ch英a b羽nh t衣i ch厩 đ吋 có nh英ng hành 
vi vi ph衣m quy ch院 thi.  

Ch逢挨ng VI 
CH遺M THI 

Ai隠u 23. Khu v詠c ch医m thi 
1. Vi羽c ch医m thi t衣i m厩i H瓜i đ欝ng thi đ逢嬰c th詠c hi羽n t衣i 1 khu v詠c. Khu 

v詠c ch医m thi bao g欝m n挨i ch医m thi, n挨i ch医m ki吋m tra, n挨i x穎 lý bài thi tr逸c 
nghi羽m và n挨i b違o qu違n bài thi đ逢嬰c b嘘 trí g亥n nhau, có l詠c l逢嬰ng b違o v羽 24 
gi運/ngày, có đ栄 ph逢挨ng ti羽n phòng cháy, ch英a cháy. 

2. Phòng ch泳a bài thi, t栄, thùng ho員c các thi院t b鵜 đ詠ng bài thi ph違i đ逢嬰c 
khoá và niêm phong; chìa khóa do Tr逢荏ng ban Th逢 ký gi英; khi đóng, m荏 ph違i 
có s詠 ch泳ng ki院n c栄a công an và 栄y viên Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi. 

3. Tuy羽t đ嘘i không đ逢嬰c mang các ph逢挨ng ti羽n thu phát thông tin, sao 
chép tài li羽u, gi医y t運 riêng, bút xóa, bút chì và các lo衣i bút không n茨m trong quy 
đ鵜nh c栄a Ban Ch医m thi khi vào và ra kh臼i khu v詠c ch医m thi. 

Ai隠u 24. Ban Ch医m thi 
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1. Thành ph亥n Ban Ch医m thi g欝m: 
a) Tr逢荏ng ban: do lãnh đ衣o H瓜i đ欝ng thi kiêm nhi羽m; 
b) Phó Tr逢荏ng ban: Lãnh đ衣o s荏 GDAT; lãnh đ衣o các phòng, ban thu瓜c 

s荏 GDAT và lãnh đ衣o các tr逢運ng ph鰻 thông; lãnh đ衣o phòng, ban và t逢挨ng 
đ逢挨ng c栄a tr逢運ng AH, CA ph嘘i h嬰p; trong đó, Phó Tr逢荏ng ban th逢運ng tr詠c là 
lãnh đ衣o s荏 GDAT ho員c lãnh đ衣o Phòng Kh違o thí c栄a s荏 GDAT; 

c) Các u益 viên g欝m Tr逢荏ng môn ch医m thi và cán b瓜 ch医m thi (CBChT) là 
cán b瓜, giáo viên tr逢運ng ph鰻 thông và gi違ng viên tr逢運ng AH, CA (n院u c亥n 
thi院t). M厩i môn thi ph違i có ít nh医t 3 CBChT. 

CBChT ph違i là ng逢運i đang tr詠c ti院p gi違ng d衣y đúng môn đ逢嬰c phân công 
ch医m. Nh英ng gi違ng viên, giáo viên đang trong th運i k┻ t壱p s詠 và thành viên Ban 
Th逢 ký, Ban Làm phách c栄a H瓜i đ欝ng thi không đ逢嬰c ch医m thi; 

d) Cán b瓜 công an, b違o v羽, y t院, ph映c v映. 
2. Tr逢荏ng ban Ch医m thi đi隠u hành công tác ch医m thi và ch鵜u trách nhi羽m 

tr逢噂c Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi v隠 th運i gian, quy trình và ch医t l逢嬰ng ch医m thi.  
3. Phó Tr逢荏ng ban Ch医m thi th詠c hi羽n các công vi羽c theo s詠 phân công 

c栄a Tr逢荏ng ban Ch医m thi. 
4. Tr逢荏ng môn ch医m thi ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi và 

Tr逢荏ng ban Ch医m thi v隠 vi羽c ch医m các bài thi thu瓜c môn đ逢嬰c giao ph映 trách 
và th詠c hi羽n các công vi羽c d逢噂i đây: 

a) L壱p k院 ho衣ch ch医m thi, t鰻 ch泳c giao nh壱n bài thi và phân công CBChT; 
b) Tr逢噂c khi ch医m, t鰻 ch泳c cho CBChT thu瓜c b瓜 môn đ逢嬰c giao ph映 

trách th違o lu壱n, n逸m v英ng h逢噂ng d磯n ch医m, đáp án, thang đi吋m. Trong quá trình 
ch医m thi, th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c trao đ鰻i, rút kinh nghi羽m. Sau khi ch医m xong, 
t鰻 ch泳c h丑p CBChT thu瓜c b瓜 môn đ逢嬰c giao ph映 trách đ吋 t鰻ng k院t; 

c) A隠 ngh鵜 Tr逢荏ng ban Ch医m thi thay đ鰻i ho員c đình ch雨 vi羽c ch医m thi đ嘘i 
v噂i nh英ng CBChT thi院u trách nhi羽m, vi ph衣m quy ch院 thi ho員c ch医m thi sai sót 
nhi隠u. 

5. Các thành viên ban Ch医m thi ch医p hành s詠 phân công c栄a Tr逢荏ng ban, 
th詠c hi羽n đúng các quy đ鵜nh c栄a quy ch院 thi; CBChT tuân th栄 s詠 đi隠u hành tr詠c 
ti院p c栄a Tr逢荏ng môn ch医m thi. 

Ai隠u 25. Ch医m bài thi t詠 lu壱n 
1. Ch医m thi theo h逢噂ng d磯n ch医m, đáp án, thang đi吋m c栄a B瓜 GDAT. Bài 

thi đ逢嬰c ch医m theo thang đi吋m 10, l医y đ院n 0,25; không quy tròn đi吋m.  
2. Quy trình ch医m 
Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi giao túi bài thi đã làm phách và phi院u ch医m cho 

Tr逢荏ng môn ch医m thi. 
Tr逢荏ng môn ch医m thi t壱p trung toàn b瓜 cán b瓜 ch医m thi (CBChT) đ吋 

quán tri羽t quy ch院 thi, th違o lu壱n H逢噂ng d磯n ch医m, ch医m chung ít nh医t 10 bài thi 
t詠 lu壱n m厩i môn đ吋 rút kinh nghi羽m, th嘘ng nh医t cách v壱n d映ng h逢噂ng d磯n 
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ch医m; sau đó, t鰻 ch泳c ch医m thi theo quy trình ch医m hai vòng đ瓜c l壱p t衣i hai 
phòng ch医m riêng bi羽t. 

a) L亥n ch医m th泳 nh医t: 
- Tr逢荏ng môn ch医m thi t鰻 ch泳c b嘘c th<m nguyên túi cho CBChT, giao 

riêng cho t瑛ng ng逢運i; 
- Tr逢噂c khi ch医m, CBChT ki吋m tra t瑛ng bài đ違m b違o đ栄 s嘘 t運, s嘘 phách 

và g衣ch chéo t医t c違 nh英ng ph亥n gi医y tr逸ng còn th瑛a do thí sinh không vi院t h院t. 
Không ch医m nh英ng bài làm trên gi医y khác v噂i gi医y dùng cho k┻ thi. Trong 
tr逢運ng h嬰p phát hi羽n bài làm không đ栄 s嘘 t運, s嘘 phách; bài làm trên gi医y nháp; 
bài làm trên gi医y khác v噂i gi医y dùng cho k┻ thi; bài làm có ch英 vi院t c栄a hai 
ng逢運i, vi院t b茨ng hai th泳 m詠c khác nhau tr荏 lên, vi院t b茨ng m詠c đ臼, bút chì ho員c 
có vi院t, v胤 nh英ng n瓜i dung không liên quan n瓜i dung thi; bài làm nhàu nát ho員c 
nghi v医n có đánh d医u, CBChT có trách nhi羽m giao nh英ng bài thi này cho 
Tr逢荏ng môn ch医m thi x穎 lý; 

- Khi ch医m l亥n th泳 nh医t, ngoài nh英ng nét g衣ch chéo trên các ph亥n gi医y 
còn th瑛a, CBChT tuy羽t đ嘘i không ghi gì vào bài làm c栄a thí sinh và túi bài thi. 
Ai吋m thành ph亥n, đi吋m toàn bài và các nh壱n xét (n院u có) đ逢嬰c ghi vào phi院u 
ch医m c栄a t瑛ng bài. Trên phi院u ch医m ghi rõ h丑, tên và ch英 ký c栄a CBChT; 

- Ch医m xong túi nào, CBChT giao túi 医y cho Tr逢荏ng môn ch医m thi đ吋 
bàn giao cho Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi. 

b) L亥n ch医m th泳 hai: 
- Sau khi ch医m l亥n th泳 nh医t, thành viên Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi rút các 

phi院u ch医m thi ra r欝i giao túi bài thi cho Tr逢荏ng môn ch医m thi đ吋 t鰻 ch泳c b嘘c 
th<m cho ng逢運i ch医m l亥n th泳 hai, đ違m b違o không giao tr荏 l衣i túi bài thi đã ch医m 
cho chính ng逢運i đã ch医m l亥n th泳 nh医t; 

- CBChT l亥n th泳 hai ch医m tr詠c ti院p vào bài làm c栄a thí sinh và ghi vào 
phi院u ch医m. Ai吋m ch医m t瑛ng ý nh臼 ph違i ghi t衣i l隠 bài thi ngay c衣nh ý đ逢嬰c 
ch医m; sau đó, ghi đi吋m thành ph亥n, đi吋m toàn bài vào ô quy đ鵜nh, ghi rõ h丑 tên 
và ký vào ô quy đ鵜nh 荏 t医t c違 các t運 gi医y làm bài thi c栄a thí sinh; 

Ch医m xong túi nào, CBChT giao túi 医y và phi院u ch医m cho Tr逢荏ng môn 
ch医m thi đ吋 bàn giao cho Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi. 

3. X穎 lý k院t qu違 ch医m và làm biên b違n ch医m thi  
Thành viên Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi, Tr逢荏ng môn ch医m thi, cán b瓜 ch医m 

thi c栄a H瓜i đ欝ng thi so sánh k院t qu違 ch医m thi và x穎 lý nh逢 sau: 
a) X穎 lý k院t qu違 2 l亥n ch医m: 

Tình hu嘘ng Cách x穎 lý 
Ai吋m toàn bài ho員c đi吋m thành 

ph亥n l羽ch nhau (tr瑛 tr逢運ng h嬰p c瓜ng 
nh亥m đi吋m): 

Hai CBChT th違o lu壱n th嘘ng nh医t 
đi吋m, r欝i ghi đi吋m, ghi rõ h丑 tên và ký 
vào t医t c違 các t運 gi医y làm bài c栄a thí 
sinh. 
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- D逢噂i 1,0 đi吋m đ嘘i v噂i bài thi 
Ng英 v<n. 

Ai吋m toàn bài ho員c đi吋m thành 
ph亥n l羽ch nhau (tr瑛 tr逢運ng h嬰p c瓜ng 
nh亥m đi吋m): 

- T瑛 1,0 đ院n 1,5 đi吋m đ嘘i v噂i 
bài thi Ng英 v<n. 

Hai CBChT th違o lu壱n và ghi l衣i 
b茨ng biên b違n, báo cáo Tr逢荏ng môn 
ch医m thi đ吋 th嘘ng nh医t đi吋m (không s穎a 
ch英a đi吋m trong phi院u ch医m ho員c ph亥n 
t鰻ng h嬰p đi吋m trong bài thi) sau đó ghi 
đi吋m, ghi rõ h丑 tên và ký vào t医t c違 các 
t運 gi医y làm bài c栄a thí sinh. N院u đ嘘i 
tho衣i không th嘘ng nh医t đ逢嬰c đi吋m thì 
Tr逢荏ng môn ch医m thi quy院t đ鵜nh đi吋m, 
ghi đi吋m và ký vào bài thi. 

Ai吋m toàn bài ho員c đi吋m thành 
ph亥n l羽ch nhau (tr瑛 tr逢運ng h嬰p c瓜ng 
nh亥m đi吋m): 

- Trên 1,5 đi吋m đ嘘i v噂i bài thi 
Ng英 v<n. 

Tr逢荏ng môn ch医m thi t鰻 ch泳c ch医m 
l亥n th泳 3 tr詠c ti院p vào bài thi c栄a thí sinh 
b茨ng m詠c màu khác. 

b) X穎 lý k院t qu違 3 l亥n ch医m: 
Tình hu嘘ng Cách x穎 lý 

N院u k院t qu違 2 trong 3 l亥n gi嘘ng 
nhau 

Tr逢荏ng môn ch医m thi l医y đi吋m 
gi嘘ng nhau làm đi吋m chính th泳c, r欝i ghi 
đi吋m, ghi rõ h丑 tên và ký vào t医t c違 các t運 
gi医y làm bài c栄a thí sinh. 

N院u k院t qu違 3 l亥n ch医m l羽ch 
nhau l噂n nh医t: 

- A院n 2,5 đi吋m đ嘘i v噂i bài thi 
Ng英 v<n. 

Tr逢荏ng môn ch医m thi l医y đi吋m trung 
bình c瓜ng c栄a 3 l亥n ch医m làm đi吋m chính 
th泳c, r欝i ghi đi吋m, ghi rõ h丑 tên và ký 
vào t医t c違 các t運 gi医y làm bài c栄a thí sinh. 

N院u k院t qu違 3 l亥n ch医m l羽ch 
nhau l噂n nh医t: 

- Trên 2,5 đi吋m đ嘘i v噂i bài thi 
Ng英 v<n. 

Tr逢荏ng môn ch医m thi t鰻 ch泳c ch医m 
t壱p th吋. Các CBChT và Tr逢荏ng môn ch医m 
thi ghi rõ h丑 tên và ký vào t医t c違 các t運 
gi医y làm bài thi c栄a thí sinh. Ai吋m ch医m 
l亥n này là đi吋m chính th泳c c栄a bài thi. 

Ai隠u 26. Ch医m bài thi tr逸c nghi羽m 
1. T衣i khu v詠c ch医m thi có 01 T鰻 x穎 lý bài thi tr逸c nghi羽m do Ch栄 t鵜ch 

H瓜i đ欝ng thi thành l壱p và ch鵜u s詠 đi隠u hành tr詠c ti院p c栄a Tr逢荏ng ban Ch医m thi. 
2. Thành ph亥n T鰻 x穎 lý bài thi tr逸c nghi羽m: T鰻 tr逢荏ng là lãnh đ衣o Ban 

Ch医m thi; các thành viên là cán b瓜 và k悦 thu壱t viên; b瓜 ph壱n giám sát g欝m công 
an do Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi phân công và cán b瓜 thanh tra. 

3. Các Phi院u TLTN (bài làm c栄a thí sinh) đ隠u ph違i đ逢嬰c ch医m b茨ng máy 
v噂i cùng m瓜t ph亥n m隠m chuyên d映ng do B瓜 GDAT cung c医p. 
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4. Trong quá trình châ囲m thi, ph違i b嘘 trí b瓜 ph壱n giám sát tr詠c ti院p và liên 
t映c t逢偉  khi m挨旭  niêm phong tu囲 i đ逢 委ng Phiê囲u TLTN đê囲n khi kê囲t thu囲 c châ囲m thi. Các 
thành viên tham gia x穎 lý Phi院u TLTN không đ逢嬰c mang theo bút chì, t育y vào 
phòng ch医m thi và không đ逢嬰c s穎a ch英a, thêm b噂t vào Phi院u TLTN c栄a thí sinh 
v噂i b医t k┻ lí do gì. M丑i hi羽n t逢嬰ng b医t th逢運ng đ隠u ph違i báo cáo ngay cho b瓜 
ph壱n giám sát và T鰻 tr逢荏ng đ吋 cùng xác nh壱n và ghi vào biên b違n. T医t c違 Phi院u 
TLTN sau khi đã quét và Phi院u thu bài thi đ逢嬰c niêm phong, l逢u gi英 và b違o m壱t 
t衣i s荏 GDAT. 

5. Sau khi quét, ph違i ti院n hành ki吋m dò đ吋 đ嘘i chi院u và s穎a h院t các l厩i k悦 
thu壱t (n院u có) 荏 quá trình quét. 

6. D英 li羽u quét (đ逢嬰c xu医t t瑛 ph亥n m隠m, đ違m b違o c医u trúc và yêu c亥u 
theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 GDAT) đ逢嬰c ghi vào 02 đ┄a CD gi嘘ng nhau, đ逢嬰c niêm 
phong d逢噂i s詠 giám sát c栄a thanh tra và công an. M瓜t đ┄a giao cho Ch栄 t鵜ch H瓜i 
đ欝ng thi l逢u gi英, m瓜t đ┄a g穎i chuy吋n phát nhanh v隠 B瓜 GDAT (C映c 
KTKACLGD), ch壱m nh医t là 15 ngày sau khi thi xong môn cu嘘i cùng c栄a k┻ thi. 

Ch雨 sau khi đã g穎i đ┄a CD d英 li羽u quét v隠 B瓜 GDAT (C映c KTKACLGD), 
T鰻 x穎 lý bài thi tr逸c nghi羽m m噂i đ逢嬰c m荏 niêm phong đ┄a CD ch泳a d英 li羽u 
ch医m d逢噂i s詠 giám sát c栄a công an và thanh tra đ吋 ti院n hành ch医m đi吋m. 

7. T鰻 x穎 lý bài thi tr逸c nghi羽m ti院n hành ch医m đi吋m và quy đ鰻i đi吋m b茨ng 
máy tính sang thang đi吋m 10, làm tròn đ院n hai ch英 s嘘 th壱p phân cho t瑛ng bài thi 
tr逸c nghi羽m. Th嘘ng nh医t s穎 d映ng mã môn thi trong các t羽p d英 li羽u theo quy đ鵜nh 
c栄a B瓜 GDAT.  

8. Ngay sau khi k院t thúc quá trình ch医m, ph違i l逢u các t羽p d英 li羽u x穎 lý và 
ch医m thi tr逸c nghi羽m chính th泳c (đ逢嬰c xu医t ra t瑛 ph亥n m隠m, đ違m b違o c医u trúc 
và yêu c亥u theo đúng quy đ鵜nh c栄a B瓜 GDAT) vào 02 đ┄a CD gi嘘ng nhau, đ逢嬰c 
niêm phong d逢噂i s詠 giám sát c栄a thanh tra và công an; 01 đ┄a giao cho Ch栄 t鵜ch 
H瓜i đ欝ng thi l逢u gi英, 01 đ┄a g穎i chuy吋n phát nhanh v隠 B瓜 GDAT (C映c 
KTKACLGD). 

Ai隠u 27. Ch医m ki吋m tra 
1. Tr逢荏ng ban Ch医m thi thành l壱p T鰻 Ch医m ki吋m tra g欝m: 
a) T鰻 tr逢荏ng: do lãnh đ衣o Ban Ch医m thi kiêm nhi羽m. Trong cùng m瓜t k┻ 

thi, ng逢運i làm T鰻 tr逢荏ng Ch医m ki吋m tra không đ欝ng th運i làm Tr逢荏ng ban Ch医m 
thi ho員c Tr逢荏ng ban Phúc kh違o; 

b) Các u益 viên g欝m Tr逢荏ng môn ch医m ki吋m tra và CBChT. 
Nh英ng ng逢運i đã tham gia ch医m thi và thành viên Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng 

thi không đ逢嬰c tham gia ch医m ki吋m tra.  
2. Nhi羽m v映 và quy隠n h衣n c栄a T鰻 Ch医m ki吋m tra 
a) Th詠c hi羽n ch医m ki吋m tra ít nh医t 5% s嘘 l逢嬰ng bài thi đã ch医m c栄a m厩i 

môn thi t詠 lu壱n, theo ti院n đ瓜 ch医m môn thi đó; vi羽c ch医m ki吋m tra th詠c hi羽n 
theo quy trình t衣i Ai隠u 25 Quy ch院 này; 

b) Cu嘘i m厩i bu鰻i ch医m ho員c khi xét th医y c亥n thi院t, T鰻 tr逢荏ng Ch医m 
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ki吋m tra t鰻ng h嬰p và báo cáo k院t qu違 ch医m ki吋m tra và ki院n ngh鵜, đ隠 xu医t v噂i 
Tr逢荏ng ban Ch医m thi áp d映ng các bi羽n pháp phù h嬰p giúp cho vi羽c ch医m thi 
đ逢嬰c công b茨ng, khách quan, nghiêm túc; 

c) T鰻 Ch医m ki吋m tra ch雨 tr詠c ti院p làm vi羽c v噂i các t鰻 ch医m thi và CBChT 
có liên quan (có ghi biên b違n làm vi羽c) theo yêu c亥u c栄a Tr逢荏ng ban Ch医m thi 
và đ逢嬰c s詠 đ欝ng ý Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi. 

3. Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi quy院t đ鵜nh vi羽c t鰻 ch泳c đ嘘i tho衣i hay không đ嘘i 
tho衣i gi英a nh英ng ng逢運i ch医m thi và ch医m ki吋m tra. 

Ai隠u 28. Qu違n lý đi吋m bài thi  
1. Sau khi ch医m thi xong t医t c違 các môn, Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi duy羽t k院t 

qu違 thi, báo cáo và n瓜p toàn b瓜 d英 li羽u k院t qu違 thi v隠 B瓜 GDAT (C映c 
KTKACLGD) đ吋 l逢u gi英 và đ嘘i chi院u. D英 li羽u k院t qu違 thi ph違i l逢u vào 02 đ┄a 
CD gi嘘ng nhau, đ逢嬰c niêm phong và l壱p biên b違n niêm phong d逢噂i s詠 giám sát 
c栄a thanh tra và công an; 01 đ┄a giao cho Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi l逢u gi英, 01 đ┄a 
bàn giao cho B瓜 GDAT (C映c KTKACLGD).  

2. Sau khi duy羽t k院t qu違 thi và g穎i d英 li羽u thi v隠 B瓜 GDAT, Ch栄 t鵜ch H瓜i 
đ欝ng thi ch雨 đ衣o Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi in Gi医y ch泳ng nh壱n k院t qu違 thi cho 
thí sinh (theo m磯u th嘘ng nh医t do B瓜 GDAT quy đ鵜nh), ký tên, đóng d医u và g穎i 
cho các tr逢運ng ph鰻 thông, n挨i thí sinh đ<ng ký d詠 thi. 

M厩i thí sinh đ逢嬰c c医p 01 Gi医y ch泳ng nh壱n k院t qu違 thi v噂i mã s嘘 xác đ鵜nh 
duy nh医t. 

3. T医t c違 các tài li羽u liên quan đ院n đi吋m bài thi đ隠u ph違i niêm phong và do 
Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi tr詠c ti院p b違o qu違n. 

Ch逢挨ng VII 
PHÚC KH謂O VÀ CH遺M TH域M A卯NH 

Ai隠u 29. Ban Phúc kh違o 
1. Thành ph亥n Ban Phúc kh違o bài thi (n院u có) g欝m: 
a) Tr逢荏ng ban: do Lãnh đ衣o H瓜i đ欝ng thi kiêm nhi羽m. Trong cùng m瓜t k┻ 

thi, ng逢運i làm Tr逢荏ng ban Phúc kh違o không đ欝ng th運i làm Tr逢荏ng ban Ch医m 
thi ho員c T鰻 tr逢荏ng Ch医m ki吋m tra; 

b) Phó Tr逢荏ng ban: Lãnh đ衣o s荏 GDAT ho員c lãnh đ衣o các phòng chuyên 
môn c栄a s荏 GDAT ho員c lãnh đ衣o các tr逢運ng ph鰻 thông; trong đó, Phó Tr逢荏ng 
ban th逢運ng tr詠c là lãnh đ衣o s荏 GDAT ho員c lãnh đ衣o Phòng Kh違o thí c栄a s荏 
GDAT; 

c) Các u益 viên: Cán b瓜, giáo viên có chuyên môn t嘘t, đang gi違ng d衣y 
đúng môn đ逢嬰c phân công ch医m.  

Nh英ng giáo viên đang trong th運i k┻ t壱p s詠, thành viên Ban Th逢 ký H瓜i 
đ欝ng thi không đ逢嬰c tham gia ch医m phúc kh違o. Ng逢運i đã ch医m bài thi t衣i Ban 
Ch医m thi thì không đ逢嬰c ch医m phúc kh違o bài thi đó c栄a Ban Phúc kh違o.  
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2. Ban Phúc kh違o có nhi羽m v映: 
a) Ki吋m tra các sai sót nh逢 c瓜ng sai đi吋m, ghi nh亥m đi吋m bài thi; 
b) Ch医m l衣i các bài thi theo đ挨n đ隠 ngh鵜 c栄a thí sinh; 
c) Trình Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi quy院t đ鵜nh đi吋m bài thi sau khi đã ch医m 

phúc kh違o. 
Ai隠u 30. Phúc kh違o bài thi  
1. M丑i thí sinh đ隠u có quy隠n đ逢嬰c phúc kh違o bài thi, thí sinh đ<ng ký d詠 

thi 荏 đâu thì n瓜p đ挨n phúc kh違o 荏 n挨i đó. 
2. Tr逢運ng ph鰻 thông, n挨i thí sinh đ<ng ký d詠 thi, nh壱n đ挨n xin phúc kh違o 

c栄a thí sinh trong th運i h衣n 10 ngày k吋 t瑛 ngày công b嘘 đi吋m thi và chuy吋n d英 
li羽u thí sinh xin phúc kh違o bài thi đ院n H瓜i đ欝ng thi. Trong th運i h衣n 15 ngày k吋 
t瑛 ngày h院t h衣n nh壱n đ挨n phúc kh違o, H瓜i đ欝ng thi ph違i công b嘘 và g穎i k院t qu違 
phúc kh違o cho thí sinh. 

3. Trình t詠 phúc kh違o bài thi:  
a) Vi羽c phúc kh違o ti院n hành theo t瑛ng môn thi d逢噂i s詠 đi隠u hành tr詠c ti院p 

c栄a Tr逢荏ng ban Phúc kh違o.  
b) Tr逢噂c khi bàn giao bài thi cho Ban Phúc kh違o, Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng 

thi ti院n hành các vi羽c sau đây: 
- Tra c泳u đ吋 t瑛 s嘘 báo danh, tìm ra s嘘 phách bài thi. Rút bài thi, đ嘘i chi院u v噂i 

Phi院u thu bài đ吋 ki吋m tra, đ嘘i chi院u s嘘 t運 gi医y thi; 
- T壱p h嬰p các bài thi c栄a m瓜t môn thi vào m瓜t túi ho員c nhi隠u túi, ghi rõ s嘘 

bài thi và s嘘 t運 c栄a t瑛ng bài thi hi羽n có trong túi và bàn giao cho Ban Phúc kh違o. 
Vi羽c giao nh壱n bài thi gi英a Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi và Ban Phúc kh違o th詠c 
hi羽n theo đúng các quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 25 Quy ch院 này; 

- Trong khi ti院n hành các công vi羽c liên quan đ院n phúc kh違o ph違i có ít 
nh医t t瑛 hai ng逢運i tr荏 lên. Tuy羽t đ嘘i gi英 bí m壱t v隠 quan h羽 gi英a s嘘 báo danh v噂i 
s嘘 phách và không đ逢嬰c ghép đ亥u phách. 

4. Phúc kh違o bài thi t詠 lu壱n:  
a) Vi羽c phúc kh違o m厩i bài thi t詠 lu壱n do 2 CBChT th詠c hi羽n theo quy 

đ鵜nh t衣i Ai隠u 25 Quy ch院 này và ph違i ch医m b茨ng m詠c có màu khác v噂i màu 
m詠c đ逢嬰c dùng ch医m tr逢噂c đó trên bài làm c栄a thí sinh; 

b) K院t qu違 ch医m phúc kh違o bài thi t詠 lu壱n do Ban Th逢 ký H瓜i đ欝ng thi x穎 
lý nh逢 sau: 

- N院u k院t qu違 ch医m c栄a hai cán b瓜 ch医m phúc kh違o gi嘘ng nhau thì l医y k院t 
qu違 đó làm đi吋m phúc kh違o và giao bài thi cho hai cán b瓜 ch医m phúc kh違o ký 
xác nh壱n; 

- N院u k院t qu違 ch医m c栄a hai cán b瓜 ch医m phúc kh違o có s詠 chênh l羽ch thì 
rút bài thi giao cho Tr逢荏ng ban Phúc kh違o t鰻 ch泳c cho cán b瓜 th泳 ba ch医m tr詠c 
ti院p trên bài làm c栄a thí sinh b茨ng m詠c màu khác; 
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- N院u k院t qu違 ch医m c栄a hai trong ba cán b瓜 ch医m phúc kh違o gi嘘ng nhau 
thì l医y đi吋m gi嘘ng nhau làm đi吋m phúc kh違o. N院u k院t qu違 ch医m c栄a c違 ba cán 
b瓜 ch医m phúc kh違o l羽ch nhau thì Tr逢荏ng ban Phúc kh違o l医y đi吋m trung bình 
c瓜ng c栄a 3 l亥n ch医m làm tròn đ院n hai ch英 s嘘 th壱p phân làm đi吋m phúc kh違o r欝i 
ký tên xác nh壱n; 

- Bài thi có đi吋m phúc kh違o l羽ch so v噂i đi吋m ch医m đ嬰t đ亥u (đã công b嘘) 
t瑛 0,25 đi吋m tr荏 lên thì đ逢嬰c đi隠u ch雨nh đi吋m. Trong tr逢運ng h嬰p đi吋m phúc 
kh違o l羽ch so v噂i đi吋m ch医m đ嬰t đ亥u t瑛 0,5 đi吋m tr荏 lên thì ph違i t鰻 ch泳c đ嘘i 
tho衣i tr詠c ti院p gi英a các CBChT đ嬰t đ亥u và cán b瓜 ch医m phúc kh違o (có ghi biên 
b違n). N院u th医y có bi吋u hi羽n tiêu c詠c thì x穎 lý theo quy đ鵜nh; 

- Ai吋m chính th泳c c栄a bài thi sau phúc kh違o đ逢嬰c Tr逢荏ng ban Phúc kh違o 
trình Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi ký duy羽t. 

5. Phúc kh違o bài thi tr逸c nghi羽m: 
a) T鰻 phúc kh違o bài thi tr逸c nghi羽m c栄a Ban Phúc kh違o có thành ph亥n 

t逢挨ng t詠 nh逢 T鰻 x穎 lý bài tr逸c nghi羽m c栄a Ban Ch医m thi; 
b) Ai吋m ch医m l衣i c栄a T鰻 phúc kh違o bài thi tr逸c nghi羽m là đi吋m thi chính 

th泳c c栄a thí sinh trong k┻ thi. 
6. Báo cáo k院t qu違 phúc kh違o 
Ai吋m các bài thi đ逢嬰c đi隠u ch雨nh sau phúc kh違o do Tr逢荏ng ban Phúc 

kh違o trình Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi quy院t đ鵜nh và c壱p nh壱t đi吋m c栄a thí sinh sau 
phúc kh違o vào h羽 th嘘ng ph亥n m隠m qu違n lý thi theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 GDAT. 
Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi báo cáo, g穎i d英 li羽u cho B瓜 GDAT, đ欝ng th運i công b嘘 và 
tr違 k院t qu違 phúc kh違o cho thí sinh. 

D英 li羽u đ逢嬰c l逢u và chuy吋n theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 28 Quy ch院 này. 

Ai隠u 31. Ch医m th育m đ鵜nh 
1. Trong tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t, B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT quy院t đ鵜nh thành l壱p 

H瓜i đ欝ng ch医m th育m đ鵜nh đ吋 ch医m th育m đ鵜nh toàn b瓜 ho員c m瓜t ph亥n s嘘 bài thi 
ho員c ki吋m tra k院t qu違 phúc kh違o c栄a m瓜t ho員c m瓜t s嘘 H瓜i đ欝ng thi. 

2. H瓜i đ欝ng ch医m th育m đ鵜nh c栄a B瓜 GDAT do C映c tr逢荏ng C映c 
KTKACLGD làm Ch栄 t鵜ch; Phó C映c tr逢荏ng ho員c Phó V映 tr逢荏ng các đ挨n v鵜 
thu瓜c B瓜 đ逢嬰c ch丑n làm Phó Ch栄 t鵜ch; 栄y viên, th逢 ký là lãnh đ衣o, chuyên viên 
các đ挨n v鵜 thu瓜c B瓜 và m瓜t s嘘 thành viên là nh英ng cán b瓜, giáo viên, gi違ng viên 
có trình đ瓜 chuyên môn t嘘t. 

3. H瓜i đ欝ng ch医m th育m đ鵜nh c栄a B瓜 GDAT có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh 
cu嘘i cùng v隠 đi吋m chính th泳c c栄a bài thi. 

4. H瓜i đ欝ng ch医m th育m đ鵜nh c栄a B瓜 GDAT s穎 d映ng con d医u c栄a C映c 
KTKACLGD, B瓜 GDAT. 

5. B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT quy院t đ鵜nh vi羽c t鰻 ch泳c đ嘘i tho衣i hay không đ嘘i 
tho衣i gi英a nh英ng ng逢運i ch医m đ嬰t đ亥u, ch医m phúc kh違o và ch医m th育m đ鵜nh. 



28 
 

Ch逢挨ng VIII 

XÉT CÔNG NH一N T渦T NGHI烏P THPT 
Ai隠u 32. Mi宇n thi các bài thi trong xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT  
1. Mi宇n thi bài thi Ngo衣i ng英 
a) A嘘i t逢嬰ng mi宇n thi 
- Là thành viên đ瓜i tuy吋n qu嘘c gia d詠 thi Olympic qu嘘c t院 môn Ngo衣i ng英 

theo Quy院t đ鵜nh c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT. 
- Có m瓜t trong các ch泳ng ch雨 theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 GDAT. 
b) Thí sinh đ逢嬰c mi宇n thi bài thi Ngo衣i ng英 đ逢嬰c tính 10 đi吋m cho bài thi 

này đ吋 xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT.    
c) Thí sinh không đ<ng ký s穎 d映ng quy隠n đ逢嬰c mi宇n thi bài thi Ngo衣i ng英 

thì ph違i d詠 thi và xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT nh逢 thí sinh không đ逢嬰c mi宇n thi. 
d) Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng AH, CA quy院t đ鵜nh vi羽c s穎 d映ng hay không s穎 d映ng 

k院t qu違 mi宇n thi bài thi Ngo衣i ng英 trong k┻ thi THPT qu嘘c gia đ吋 tuy吋n sinh. 
2. Mi宇n thi t医t c違 các bài thi trong xét t嘘t nghi羽p THPT 
a) A嘘i t逢嬰ng  
- Ng逢運i khuy院t t壱t đ員c bi羽t n員ng và ng逢運i khuy院t t壱t n員ng theo quy đ鵜nh 

t衣i kho違n 1, kho違n 2 Ai隠u 3 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 28/2012/NA-CP ngày 10 tháng 4 n<m 
2012 c栄a Chính ph栄; 

- Ng逢運i ho衣t đ瓜ng kháng chi院n b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c hóa h丑c suy gi違m kh違 
n<ng lao đ瓜ng t瑛 61% tr荏 lên;  

- Con đ飲 c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng kháng chi院n b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c hóa h丑c, b違n 
thân b鵜 suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng t瑛 61% tr荏 lên.  

b) Ai隠u ki羽n 
- A嘘i v噂i ng逢運i khuy院t t壱t h丑c theo ch逢挨ng trình giáo d映c chung: 
+ H丑c h院t ch逢挨ng trình THPT; đ栄 đi隠u ki羽n d詠 thi theo quy đ鵜nh t衣i 

kho違n 2 Ai隠u 12 Quy ch院 này; 
+ Có gi医y xác nh壱n khuy院t t壱t do c挨 quan có th育m quy隠n c医p. 
- A嘘i v噂i ng逢運i khuy院t t壱t không đáp 泳ng đ逢嬰c ch逢挨ng trình giáo d映c chung: 
+ A逢嬰c Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng ph鰻 thông n挨i đ<ng ký h丑c t壱p xác nh壱n k院t 

qu違 th詠c hi羽n K院 ho衣ch giáo d映c cá nhân t瑛ng n<m 荏 c医p THPT; 
+ Có gi医y xác nh壱n khuy院t t壱t do c挨 quan có th育m quy隠n c医p. 
- A嘘i v噂i ng逢運i ho衣t đ瓜ng kháng chi院n, con đ飲 c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng 

kháng chi院n b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c hóa h丑c: 
+ H丑c h院t ch逢挨ng trình THPT; đ栄 đi隠u ki羽n d詠 thi theo quy đ鵜nh t衣i 

kho違n 2 Ai隠u 12 Quy ch院 này; 
+ Có gi医y xác nh壱n b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c hóa h丑c và b鵜 suy gi違m kh違 n<ng 
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lao đ瓜ng t瑛 61% tr荏 lên do c挨 quan có th育m quy隠n c医p. 

Ai隠u 33. Mi宇n thi t医t c違 các bài thi c栄a k┻ thi THPT qu嘘c gia 
1. Ng逢運i đã tham gia k┻ thi ch丑n đ瓜i tuy吋n qu嘘c gia d詠 thi Olympic qu嘘c 

t院 ho員c Olympic khu v詠c các môn v<n hoá đ逢嬰c mi宇n thi t医t c違 các bài thi c栄a 
k┻ thi THPT qu嘘c gia n院u đáp 泳ng các đi隠u ki羽n sau: 

a) A逢嬰c tri羽u t壱p vào h丑c k┻ 2 l噂p 12; 
b) X院p lo衣i c違 n<m l噂p 12: h衣nh ki吋m lo衣i t嘘t, h丑c l詠c t瑛 lo衣i khá tr荏 lên;  
c) Có tên trong danh sách mi宇n thi c栄a B瓜 GDAT. 
2. Ng逢運i trong đ瓜i tuy吋n tham gia các cu瓜c thi Olympic qu嘘c t院 ho員c 

Olympic khu v詠c v隠 khoa h丑c k悦 thu壱t, th吋 d映c th吋 thao, v<n hoá v<n ngh羽 đ逢嬰c 
mi宇n thi t医t c違 các bài thi c栄a k┻ thi THPT qu嘘c gia n院u đáp 泳ng các đi隠u ki羽n sau: 

a) A逢嬰c tri羽u t壱p vào h丑c k┻ 2 l噂p 12; 
b) X院p lo衣i c違 n<m l噂p 12: h衣nh ki吋m và h丑c l詠c t瑛 lo衣i trung bình tr荏 lên;  
c) Có tên trong công v<n đ隠 ngh鵜 mi宇n thi và xác nh壱n tham d詠 t壱p hu医n 

và d詠 thi đúng quy đ鵜nh c栄a c挨 quan tuy吋n ch丑n g穎i đ院n s荏 GDAT tr逢噂c ngày 
thi THPT qu嘘c gia. 

Ai隠u 34. A員c cách t嘘t nghi羽p THPT 
1. A嘘i t逢嬰ng và đi隠u ki羽n: 
Ng逢運i h丑c thu瓜c các đ嘘i t逢嬰ng quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 12 Quy ch院 này n院u đ栄 

đi隠u ki羽n d詠 thi đ逢嬰c xét đ員c cách t嘘t nghi羽p THPT trong các tr逢運ng h嬰p sau: 
a) B鵜 tai n衣n, b鵜 嘘m ho員c có vi羽c đ瓜t xu医t đ員c bi羽t tr逢噂c ngày thi không 

quá 10 ngày ho員c ngay trong bu鰻i thi đ亥u tiên, không th吋 d詠 thi. 
- Ai隠u ki羽n: x院p lo衣i v隠 h丑c l詠c và h衣nh ki吋m c違 n<m 荏 l噂p 12 đ隠u t瑛 khá 

tr荏 lên; 
- H欝 s挨: 
+ H欝 s挨 nh壱p vi羽n, ra vi羽n do b羽nh vi羽n t瑛 c医p huy羽n tr荏 lên c医p (n院u b鵜 

tai n衣n, b鵜 嘘m) ho員c xác nh壱n c栄a UBND c医p xã n挨i c逢 trú (n院u có vi羽c đ瓜t xu医t 
đ員c bi羽t); 

+ Biên b違n đ隠 ngh鵜 xét đ員c cách t嘘t nghi羽p THPT c栄a tr逢運ng ph鰻 thông 
n挨i đ<ng ký d詠 thi. 

b) B鵜 tai n衣n, b鵜 嘘m hay có vi羽c đ瓜t xu医t đ員c bi羽t sau khi đã thi ít nh医t m瓜t 
bài thi và không th吋 ti院p t映c d詠 thi ho員c sau khi b鵜 tai n衣n, b鵜 嘘m hay có vi羽c đ瓜t 
xu医t đ員c bi羽t t詠 nguy羽n d詠 thi s嘘 bài thi còn l衣i. 

- Ai隠u ki羽n: 
+ Ai吋m c栄a nh英ng bài đã thi đ吋 xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT đ隠u đ衣t t瑛 

5,0 tr荏 lên; 
+ X院p lo衣i 荏 l噂p 12: h丑c l詠c t瑛 trung bình tr荏 lên; h衣nh ki吋m t瑛 khá tr荏 lên. 
- H欝 s挨: 
+ A挨n đ隠 ngh鵜 xét đ員c cách c栄a thí sinh; 



30 
 

+ H欝 s挨 nh壱p vi羽n, ra vi羽n c栄a b羽nh vi羽n t瑛 c医p huy羽n tr荏 lên (n院u b鵜 tai n衣n, 
b鵜 嘘m) ho員c xác nh壱n c栄a UBND c医p xã n挨i c逢 trú (n院u có vi羽c đ瓜t xu医t đ員c bi羽t). 

2. Th栄 t映c: 
a) Ch壱m nh医t 07 ngày sau bu鰻i thi cu嘘i cùng c栄a k┻ thi, thí sinh ph違i n瓜p 

h欝 s挨 đ員c cách cho Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 n挨i thí sinh đ<ng ký d詠 thi. Th栄 tr逢荏ng 
đ挨n v鵜 n挨i thí sinh đ<ng ký d詠 thi ch鵜u trách nhi羽m thu nh壱n và chuy吋n giao h欝 
s挨 đ員c cách cho s荏 GDAT;  

b) H瓜i đ欝ng xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT xem xét, quy院t đ鵜nh đ員c cách 
cho thí sinh c<n c泳 h欝 s挨 và các quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này. 

Ai隠u 35. B違o l逢u đi吋m thi 
1. Ai吋m thi đ逢嬰c b違o l逢u nh逢 sau: 
Thí sinh d詠 thi đ栄 các môn quy đ鵜nh trong k┻ thi n<m tr逢噂c nh逢ng ch逢a 

t嘘t nghi羽p THPT và không b鵜 k益 lu壱t hu益 k院t qu違 thi thì đ逢嬰c b違o l逢u đi吋m thi 
c栄a các bài thi ho員c các môn thành ph亥n c栄a bài thi KHTN, KHXH đ衣t t瑛 5,0 
đi吋m tr荏 lên trong k┻ thi t鰻 ch泳c n<m ti院p ngay sau đó đ吋 xét công nh壱n t嘘t 
nghi羽p THPT.  

2. Thí sinh không s穎 d映ng đi吋m b違o l逢u thì ph違i thi t医t c違 các bài thi đã 
đ<ng ký đ吋 xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT nh逢 thí sinh không có đi吋m b違o l逢u.  

3. Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng AH, CA quy院t đ鵜nh vi羽c có s穎 d映ng hay không s穎 
d映ng đi吋m b違o l逢u trong k┻ thi THPT qu嘘c gia đ吋 tuy吋n sinh. 

Ai隠u 36. Ai吋m 逢u tiên, khuy院n khích  
1. Ai吋m 逢u tiên 

Xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT tính theo 3 di羽n (Di羽n 1, Di羽n 2, Di羽n 3); 
trong đó, thí sinh Di羽n 1 là nh英ng thí sinh bình th逢運ng không đ逢嬰c c瓜ng đi吋m 
逢u tiên; thí sinh Di羽n 2 và Di羽n 3 đ逢嬰c c瓜ng đi吋m 逢u tiên nh逢 sau: 

a) Di羽n 2: c瓜ng 0,25 đi吋m đ嘘i v噂i thí sinh thu瓜c m瓜t trong nh英ng đ嘘i 
t逢嬰ng sau: 

- Th逢挨ng binh, b羽nh binh, ng逢運i h逢荏ng chính sách nh逢 th逢挨ng binh, b羽nh 
binh b鵜 suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng d逢噂i 81% (đ嘘i v噂i GDTX);  

- Con c栄a th逢挨ng binh, b羽nh binh, ng逢運i đ逢嬰c h逢荏ng chính sách nh逢 
th逢挨ng binh, b羽nh binh b鵜 suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng d逢噂i 81%; Anh hùng l詠c 
l逢嬰ng v┡ trang nhân dân, Anh hùng lao đ瓜ng; con c栄a Bà m姻 Vi羽t Nam anh 
hùng; con c栄a Anh hùng l詠c l逢嬰ng v┡ trang nhân dân, Anh hùng lao đ瓜ng;   

- Ng逢運i dân t瓜c thi吋u s嘘; 
- Ng逢運i Kinh, ng逢運i n逢噂c ngoài c逢 trú t衣i Vi羽t Nam có h瓜 kh育u th逢運ng 

trú t瑛 3 n<m tr荏 lên (tính đ院n ngày t鰻 ch泳c k┻ thi) 荏 xã đ員c bi羽t khó kh<n, xã 
biên gi噂i, xã an toàn khu thu瓜c di羽n đ亥u t逢 c栄a ch逢挨ng trình 135; 荏 xã đ員c bi羽t 
khó kh<n vùng bãi ngang ven bi吋n và h違i đ違o theo quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a Th栄 
t逢噂ng Chính ph栄; 荏 thôn đ員c bi羽t khó kh<n, xã khu v詠c I, II, III thu瓜c vùng dân 
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t瓜c và mi隠n núi theo quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a 曳y ban Dân t瓜c, h丑c t衣i các tr逢運ng 
ph鰻 thông không n茨m trên đ鵜a bàn các qu壱n n瓜i thành c栄a các thành ph嘘 tr詠c 
thu瓜c Trung 逢挨ng ít nh医t 2 ph亥n 3 th運i gian h丑c c医p THPT; 

- Ng逢運i b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c màu da cam; con c栄a ng逢運i b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c 
màu da cam; con c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng kháng chi院n b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c hóa h丑c; 
ng逢運i đ逢嬰c c挨 quan có th育m quy隠n công nh壱n b鵜 d鵜 d衣ng, d鵜 t壱t, suy gi違m kh違 
n<ng t詠 l詠c trong sinh ho衣t ho員c lao đ瓜ng do h壱u qu違 c栄a ch医t đ瓜c hoá h丑c;  

- Có tu鰻i đ運i t瑛 35 tr荏 lên, tính đ院n ngày thi (đ嘘i v噂i GDTX). 
b) Di羽n 3: c瓜ng 0,5 đi吋m đ嘘i v噂i thí sinh thu瓜c m瓜t trong nh英ng đ嘘i 

t逢嬰ng sau: 
- Ng逢運i dân t瓜c thi吋u s嘘, b違n thân có h瓜 kh育u th逢運ng trú 荏 xã đ員c bi羽t khó 

kh<n, xã biên gi噂i, xã an toàn khu thu瓜c di羽n đ亥u t逢 c栄a ch逢挨ng trình 135; 荏 xã 
đ員c bi羽t khó kh<n vùng bãi ngang ven bi吋n và h違i đ違o theo quy đ鵜nh hi羽n hành 
c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄; 荏 thôn đ員c bi羽t khó kh<n, xã khu v詠c I, II, III thu瓜c 
vùng dân t瓜c và mi隠n núi theo quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a 曳y ban Dân t瓜c, đang h丑c 
t衣i các tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú ho員c các tr逢運ng ph鰻 thông không n茨m 
trên đ鵜a bàn các qu壱n n瓜i thành c栄a các thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng; 

- Th逢挨ng binh, b羽nh binh, ng逢運i h逢荏ng chính sách nh逢 th逢挨ng binh, b羽nh 
binh b鵜 suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng t瑛 81% tr荏 lên (đ嘘i v噂i GDTX);  

- Con c栄a li羽t s┄; con c栄a th逢挨ng binh, b羽nh binh, ng逢運i đ逢嬰c h逢荏ng 
chính sách nh逢 th逢挨ng binh, b羽nh binh b鵜 suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng t瑛 81% 
tr荏 lên. 

c) Thí sinh có nhi隠u tiêu chu育n 逢u tiên ch雨 đ逢嬰c h逢荏ng theo tiêu chu育n 逢u 
tiên cao nh医t.  

d) Nh英ng di羽n 逢u tiên khác đã đ逢嬰c quy đ鵜nh trong các v<n b違n pháp lu壱t 
hi羽n hành s胤 do B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT xem xét, quy院t đ鵜nh. 

2. Ai吋m khuy院n khích 
Ng逢運i h丑c tham gia các cu瓜c thi và các ho衣t đ瓜ng d逢噂i đây đ逢嬰c c瓜ng 

đi吋m khuy院n khích đ吋 xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT v噂i m泳c đi吋m nh逢 sau: 
a) Ao衣t gi違i cá nhân trong k┻ thi ch丑n h丑c sinh gi臼i các môn v<n hoá l噂p 12: 
- Ao衣t gi違i nh医t, nhì, ba trong k┻ thi qu嘘c gia ho員c gi違i nh医t c医p t雨nh: c瓜ng 

2,0 đi吋m; 
- Gi違i khuy院n khích trong k┻ thi qu嘘c gia ho員c gi違i nhì c医p t雨nh: c瓜ng 1,5 

đi吋m; 
- Gi違i ba c医p t雨nh: c瓜ng 1,0 đi吋m. 
b) Ao衣t gi違i cá nhân và đ欝ng đ瓜i trong các k┻ thi thí nghi羽m th詠c hành 

môn V壱t lí, Hoá h丑c, Sinh h丑c; thi v<n ngh羽; th吋 d映c th吋 thao; h瓜i thao giáo d映c 
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qu嘘c phòng; cu瓜c thi khoa h丑c k悦 thu壱t; vi院t th逢 qu嘘c t院 do ngành Giáo d映c 
ph嘘i h嬰p v噂i các ngành chuyên môn t瑛 c医p t雨nh tr荏 lên t鰻 ch泳c 荏 c医p THPT:  

- Gi違i cá nhân: 
+ Ao衣t gi違i nh医t, nhì, ba qu嘘c gia ho員c gi違i nh医t c医p t雨nh ho員c Huy 

ch逢挨ng Vàng: c瓜ng 2,0 đi吋m; 
+ Gi違i khuy院n khích qu嘘c gia ho員c gi違i nhì c医p t雨nh ho員c Huy ch逢挨ng 

B衣c: c瓜ng 1,5 đi吋m; 
+ Huy ch逢挨ng A欝ng: c瓜ng 1,0 đi吋m; 
- Gi違i đ欝ng đ瓜i: 
+ Ch雨 c瓜ng đi吋m đ嘘i v噂i gi違i qu嘘c gia; 
+ S嘘 l逢嬰ng c亥u th栄, v壱n đ瓜ng viên, di宇n viên c栄a gi違i đ欝ng đ瓜i t瑛 02 đ院n 

22 ng逢運i theo quy đ鵜nh c映 th吋 c栄a Ban T鰻 ch泳c t瑛ng gi違i;  
+ M泳c đi吋m khuy院n khích đ逢嬰c c瓜ng cho các cá nhân trong gi違i đ欝ng đ瓜i 

đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 đ嘘i v噂i gi違i cá nhân quy đ鵜nh t衣i đi吋m này; 
- Nh英ng ng逢運i h丑c đo衣t nhi隠u gi違i khác nhau trong nhi隠u cu瓜c thi ch雨 

đ逢嬰c h逢荏ng m瓜t m泳c c瓜ng đi吋m c栄a lo衣i gi違i cao nh医t. 
 c) H丑c sinh Giáo d映c THPT, h丑c viên GDTX trong di羽n x院p lo衣i h衣nh 

ki吋m, h丑c viên GDTX tham gia h丑c đ欝ng th運i ch逢挨ng trình trung c医p k院t h嬰p 
v噂i ch逢挨ng trình v<n hóa theo ch逢挨ng trình GDTX c医p THPT có Gi医y ch泳ng 
nh壱n ngh隠 do s荏 GDAT ho員c các c挨 s荏 giáo d映c đào t衣o và d衣y ngh隠 do ngành 
Giáo d映c c医p trong th運i gian h丑c THPT đ逢嬰c c瓜ng đi吋m khuy院n khích c<n c泳 
vào x院p lo衣i ghi trong Gi医y ch泳ng nh壱n ngh隠 nh逢 sau: 

- Lo衣i gi臼i: c瓜ng 2,0 đi吋m;  
- Lo衣i khá: c瓜ng 1,5 đi吋m;  
- Lo衣i trung bình: c瓜ng 1,0 đi吋m. 
d) H丑c viên GDTX có ch泳ng ch雨 ngo衣i ng英 ho員c tin h丑c đ逢嬰c c医p theo 

quy đ鵜nh c栄a B瓜 GDAT trong th運i gian h丑c c医p THPT: c瓜ng 1,0 đi吋m đ嘘i v噂i 
m厩i lo衣i ch泳ng ch雨.  

đ) N院u thí sinh đ欝ng th運i có nhi隠u lo衣i gi医y ch泳ng nh壱n đ吋 đ逢嬰c c瓜ng 
đi吋m khuy院n khích theo quy đ鵜nh t衣i kho違n này c┡ng ch雨 đ逢嬰c h逢荏ng m泳c đi吋m 
c瓜ng thêm nhi隠u nh医t là 4,0 đi吋m. 

e) Ai吋m khuy院n khích quy đ鵜nh t衣i các đi吋m a, đi吋m b và đi吋m c kho違n 
này đ逢嬰c b違o l逢u trong toàn c医p h丑c và đ逢嬰c c瓜ng vào đi吋m bài thi đ吋 xét công 
nh壱n t嘘t nghi羽p THPT cho thí sinh. 

Ai隠u 37. Ai吋m xét t嘘t nghi羽p THPT 
1. Ai吋m xét t嘘t nghi羽p (AXTN): g欝m đi吋m các bài thi thí sinh d詠 thi đ吋 

xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 3 Quy ch院 này, 



33 
 
đi吋m 逢u tiên, khuy院n khích (n院u có) và đi吋m trung bình c違 n<m l噂p 12; đi吋m 
c栄a t瑛ng bài thi đ逢嬰c quy v隠 thang đi吋m 10 đ吋 tính AXTN.  

a) AXTN đ嘘i v噂i Giáo d映c THPT đ逢嬰c tính theo công th泳c sau: 
 

 
 
b) AXTN đ嘘i v噂i GDTX đ逢嬰c tính theo công th泳c sau: 
 

 

2. Ai吋m xét t嘘t nghi羽p đ逢嬰c l医y đ院n hai ch英 s嘘 th壱p phân, do ph亥n m隠m 
máy tính t詠 đ瓜ng th詠c hi羽n. 

Ai隠u 38. Công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT 
1. Nh英ng thí sinh đ栄 đi隠u ki羽n d詠 thi, không b鵜 k益 lu壱t t瑛 m泳c hu益 bài thi 

tr荏 lên, t医t c違 các bài thi và các môn thi thành ph亥n c栄a bài thi t鰻 h嬰p l医y đi吋m 
đ吋 xét công nh壱n t嘘t nghi羽p đ隠u đ衣t trên 1,0 đi吋m theo thang đi吋m 10 và có 
AXTN t瑛 5,0 đi吋m tr荏 lên đ逢嬰c công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT. 

2. Nh英ng thí sinh đ栄 đi隠u ki羽n d詠 thi, đ逢嬰c mi宇n thi t医t c違 các bài thi 
trong xét t嘘t nghi羽p THPT theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 32 Quy ch院 này đ逢嬰c 
công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT. 

3. Nh英ng thí sinh đ栄 đi隠u ki羽n d詠 thi, đ逢嬰c mi宇n thi t医t c違 các bài thi c栄a 
k┻ thi THPT qu嘘c gia theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 33 Quy ch院 này đ逢嬰c công nh壱n 
t嘘t nghi羽p THPT. 

Ai隠u 39. H瓜i đ欝ng xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT 
1. Giám đ嘘c s荏 GDAT quy院t đ鵜nh thành l壱p H瓜i đ欝ng xét công nh壱n t嘘t 

nghi羽p THPT g欝m: 
a) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng: lãnh đ衣o s荏 GDAT; 
b) Phó Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng: Tr逢荏ng phòng Kh違o thí, Tr逢荏ng phòng Giáo 

d映c Trung h丑c, Tr逢荏ng phòng GDTX; 
c) Các u益 viên: lãnh đ衣o, chuyên viên, nhân viên các phòng/ban thu瓜c s荏 

GDAT và lãnh đ衣o các tr逢運ng ph鰻 thông. 
2. H瓜i đ欝ng xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT th詠c hi羽n vi羽c xét công nh壱n 

t嘘t nghi羽p THPT cho thí sinh theo quy đ鵜nh t衣i Ch逢挨ng này. 
Ai隠u 40. Duy羽t công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT 
1. H欝 s挨 duy羽t công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT bao g欝m: 

T鰻ng đi吋m 4 bài thi + T鰻ng đi吋m khuy院n khích (n院u có) 
 

   Ai吋m trung 
+ bình c違 n<m 

l噂p 12   
 

2 

4 Ai吋m  
+ 逢u tiên 
   (n院u có) 
 

AXTN = 
 

T鰻ng đi吋m  
khuy院n khích (n院u có) 

4 
T鰻ng đi吋m 3 bài thi 

3 

Ai吋m trung 
+ bình c違 n<m 

l噂p 12      Ai吋m  
+  逢u tiên       
    (n院u có) 

AXTN = 
2 

+ 
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a) B違ng ghi thông tin xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT; 
b) Danh sách thí sinh đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT; 
c) Danh sách và h欝 s挨 thí sinh đ逢嬰c đ員c cách, mi宇n thi, đ逢嬰c t嘘t nghi羽p 

THPT do phúc kh違o ho員c gi違i quy院t khi院u n衣i v隠 h欝 s挨 thi; 
d) A┄a CD ch泳a d英 li羽u thi;  
đ) Nh英ng biên b違n liên quan; 
e) Các lo衣i h欝 s挨 khác theo h逢噂ng d磯n h茨ng n<m c栄a B瓜 GDAT. 
2. Trình t詠 duy羽t công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT 
a) Giám đ嘘c s荏 GDAT duy羽t công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT và ch鵜u trách 

nhi羽m tr逢噂c B瓜 GDAT v隠 k院t qu違 công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT c栄a t雨nh mình; 
b) Sau khi báo cáo B瓜 GDAT, Giám đ嘘c s荏 GDAT công b嘘 k院t qu違 công 

nh壱n t嘘t nghi羽p THPT và thông báo cho các tr逢運ng ph鰻 thông đ吋 niêm y院t 
danh sách t嘘t nghi羽p THPT và c医p Gi医y ch泳ng nh壱n t嘘t nghi羽p THPT t衣m th運i 
cho thí sinh; 

c) Gi医y ch泳ng nh壱n t嘘t nghi羽p THPT t衣m th運i do Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng ph鰻 
thông ký và có giá tr鵜 đ院n khi đ逢嬰c c医p B茨ng t嘘t nghi羽p THPT chính th泳c; 

d) Các s荏 GDAT g穎i Danh sách thí sinh đ逢嬰c công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT 
v隠 B瓜 GDAT ngay sau khi k院t thúc k┻ thi đ吋 qu違n lý, theo dõi. 

Ai隠u 41. C医p phát và qu違n lý B茨ng t嘘t nghi羽p THPT 
1. Các đ嘘i t逢嬰ng d詠 thi quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 12 Quy ch院 này n院u đ栄 

đi隠u ki羽n t嘘t nghi羽p đ逢嬰c c医p B茨ng t嘘t nghi羽p THPT. 
2. B瓜 GDAT th嘘ng nh医t qu違n lý các m磯u, quy đ鵜nh th栄 t映c c医p phát, thu 

h欝i, hu益 b臼 B茨ng t嘘t nghi羽p THPT.    
3. Giám đ嘘c s荏 GDAT ch鵜u trách nhi羽m qu違n lý, ch雨 đ衣o vi羽c c医p B茨ng 

t嘘t nghi羽p THPT, b違n sao B茨ng t嘘t nghi羽p THPT, các lo衣i gi医y ch泳ng nh壱n liên 
quan đ院n vi羽c c瓜ng đi吋m khuy院n khích, x院p di羽n 逢u tiên, b違o l逢u k院t qu違 trong 
k┻ thi theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 GDAT. 

Ch逢挨ng IX 
CH蔭 A浦 BÁO CÁO VÀ L姶U TR頴 

Ai隠u 42. Ch院 đ瓜 báo cáo 
1. M厩i s荏 GDAT phân công m瓜t s嘘 ng逢運i làm nhi羽m v映 thu th壱p s嘘 li羽u, 

t逢 li羽u, thông tin tr逢噂c, trong và sau k┻ thi; chu育n b鵜 các v<n b違n, th詠c hi羽n báo 
cáo theo quy đ鵜nh. Th詠c hi羽n nghiêm ch院 đ瓜 tr詠c thi: Cán b瓜 tr詠c đi羽n tho衣i 
ph違i có m員t th逢運ng xuyên t衣i đ鵜a đi吋m tr詠c.  

2. Ch院 đ瓜 báo cáo trong k┻ thi th詠c hi羽n theo v<n b違n h逢噂ng d磯n t鰻 ch泳c 
thi THPT qu嘘c gia h茨ng n<m c栄a B瓜 GDAT. 

Ai隠u 43. L逢u tr英 h欝 s挨 thi 
Tính t瑛 ngày thi môn cu嘘i cùng c栄a k┻ thi, các c挨 quan qu違n lý giáo d映c 

l逢u tr英 h欝 s挨 nh逢 sau: 
1. B瓜 GDAT l逢u tr英 v┄nh vi宇n: Danh sách thí sinh đ逢嬰c công nh壱n t嘘t 

nghi羽p THPT c栄a các s荏 GDAT.  
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2. S荏 GDAT 
a) L逢u tr英 v┄nh vi宇n: 
- B違ng ghi đi吋m thi;  
- B違ng ghi thông tin xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT; 
- Danh sách thí sinh đ逢嬰c công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT; 
- S鰻 c医p b茨ng t嘘t nghi羽p THPT. 
b) L逢u tr英 trong 01 n<m:  
- Các Quy院t đ鵜nh thành l壱p Ban Ch雨 đ衣o thi c医p t雨nh, H瓜i đ欝ng thi và các 

b瓜 ph壱n liên quan; 
- Báo cáo t鰻ng k院t k┻ thi kèm theo các lo衣i th嘘ng kê s嘘 li羽u; 
- Các biên b違n c栄a H瓜i đ欝ng thi;  
- Nh英ng biên b違n khác có liên quan đ院n k┻ thi; 
- H欝 s挨 phúc kh違o (n院u có) g欝m: Quy院t đ鵜nh thành l壱p Ban Phúc kh違o, 

biên b違n t鰻ng k院t, danh sách thí sinh thay đ鰻i đi吋m do phúc kh違o và các biên 
b違n khác liên quan; 

- H欝 s挨 k益 lu壱t (n院u có); 
- Các lo衣i h欝 s挨 khác theo v<n b違n h逢噂ng d磯n h茨ng n<m c栄a B瓜 GDAT; 
c) L逢u tr英 trong 02 n<m: 
- Bài thi c栄a thí sinh và h欝 s挨 ch医m thi liên quan.  
- H欝 s挨 thí sinh đ逢嬰c đ員c cách t嘘t nghi羽p THPT, mi宇n thi t嘘t nghi羽p 

THPT, h欝 s挨 khi院u n衣i c栄a thí sinh ho員c gi違i quy院t khi院u n衣i v隠 h欝 s挨 thi. 
2. Tr逢運ng ph鰻 thông l逢u tr英 01 n<m đ嘘i v噂i h欝 s挨 đ<ng ký d詠 thi c栄a 

thí sinh.  
H丑c b衣 và các lo衣i gi医y ch泳ng nh壱n (b違n chính) trong h欝 s挨 d詠 thi c栄a 

thí sinh đ逢嬰c các tr逢運ng ph鰻 thông tr違 l衣i thí sinh sau khi công b嘘 k院t qu違 
công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT. 

Ch逢挨ng X 
THANH TRA, KHEN TH姶雲NG,  

X盈 LÝ CÁC S衛 C渦 B遺T TH姶云NG VÀ X盈 LÝ VI PH萎M 
Ai隠u 44. Thanh tra thi  
1. B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT quy院t đ鵜nh thanh tra và thành l壱p các đoàn thanh 

tra vi羽c chu育n b鵜 thi, coi thi, ch医m thi, phúc kh違o và xét công nh壱n t嘘t nghi羽p 
THPT t衣i t医t c違 các s荏 GDAT.  

2. Giám đ嘘c s荏 GDAT quy院t đ鵜nh thành l壱p Aoàn thanh tra vi羽c chu育n b鵜 
thi và coi thi, ch医m thi, phúc kh違o, xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT trên đ鵜a bàn. 

3. Trình t詠, th栄 t映c t鰻 ch泳c thanh tra theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 thanh 
tra và h逢噂ng d磯n c栄a B瓜 GDAT. 

4. Nh英ng ng逢運i có ng逢運i thân d詠 thi t衣i H瓜i đ欝ng thi trong n<m t鰻 ch泳c 
K┻ thi không đ逢嬰c tham gia công tác thanh tra, ki吋m tra thi t衣i H瓜i đ欝ng thi đó. 
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Ai隠u 45. Khen th逢荏ng 
1. A嘘i t逢嬰ng khen th逢荏ng: cán b瓜 công ch泳c, viên ch泳c, gi違ng viên, giáo 

viên, h丑c sinh, sinh viên, h丑c viên và ng逢運i làm công tác ph映c v映 có thành tích 
trong t鰻 ch泳c k┻ thi. 

2. Hình th泳c khen th逢荏ng: 
a) Tuyên d逢挨ng tr逢噂c H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi, H瓜i đ欝ng thi và thông báo v隠 

đ挨n v鵜 công tác, h丑c t壱p;  
b) Giám đ嘘c s荏 GDAT, Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng AH c医p Gi医y khen; 
c) B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT, Ch栄 t鵜ch UBND t雨nh, T鰻ng Tham m逢u tr逢荏ng 

Quân đ瓜i nhân dân Vi羽t Nam c医p B茨ng khen.  
3. H欝 s挨 và th栄 t映c: 
H瓜i đ欝ng ra đ隠 thi, H瓜i đ欝ng thi là đ挨n v鵜 có trách nhi羽m xem xét, quy院t 

đ鵜nh khen th逢荏ng trong ph衣m vi quy隠n h衣n và l壱p h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 các c医p có th育m 
quy隠n khen th逢荏ng đ嘘i v噂i nh英ng cán b瓜 công ch泳c, viên ch泳c, gi違ng viên, giáo 
viên, h丑c sinh, sinh viên, h丑c viên tham gia t鰻 ch泳c thi và ng逢運i làm công tác 
ph映c v映 t鰻 ch泳c thi có thành tích. 

4. Kinh phí chi cho khen th逢荏ng trích t瑛 ngu欝n kinh phí t鰻 ch泳c thi. 
Ai隠u 46. X穎 lý các s詠 c嘘 b医t th逢運ng 
1. Tr逢運ng h嬰p đ隠 thi có nh英ng sai sót 
N院u phát hi羽n sai sót c栄a đ隠 thi trong quá trình in sao đ隠 thi và trong khi 

coi thi, lãnh đ衣o H瓜i đ欝ng thi ph違i báo cáo ngay v噂i Ban Ch雨 đ衣o thi qu嘘c gia đ吋 
có ph逢挨ng án x穎 lý. 

2. Tr逢運ng h嬰p đ隠 thi b鵜 l瓜 
Ch雨 có Ban Ch雨 đ衣o thi qu嘘c gia m噂i có th育m quy隠n k院t lu壱n v隠 tình 

hu嘘ng l瓜 đ隠 thi. Khi đ隠 thi chính th泳c b鵜 l瓜, Ban Ch雨 đ衣o thi qu嘘c gia quy院t đ鵜nh 
đình ch雨 môn thi b鵜 l瓜 đ隠. Các môn thi khác v磯n ti院p t映c bình th逢運ng theo l鵜ch. 
Môn thi b鵜 l瓜 đ隠 s胤 đ逢嬰c thi b茨ng đ隠 thi d詠 b鵜 vào th運i gian thích h嬰p, sau bu鰻i 
thi cu嘘i cùng c栄a k┻ thi. 

3. Các tr逢運ng h嬰p b医t th逢運ng đ隠u ph違i đ逢嬰c báo cáo v隠 Ban Ch雨 đ衣o thi 
các c医p đ吋 xem xét, quy院t đ鵜nh. 

Ai隠u 47. Ti院p nh壱n và x穎 lý thông tin, b茨ng ch泳ng v隠 vi ph衣m quy ch院 thi 
1. N挨i ti院p nh壱n thông tin, b茨ng ch泳ng v隠 vi ph衣m quy ch院 thi 
a) Ban Ch雨 đ衣o thi qu嘘c gia, Ban Ch雨 đ衣o thi c医p t雨nh. 
b) Lãnh đ衣o H瓜i đ欝ng thi, Tr逢荏ng Ai吋m thi. 
c) Thanh tra giáo d映c các c医p. 
2. Các b茨ng ch泳ng vi ph衣m quy ch院 thi sau khi đã đ逢嬰c xác minh là c<n 

c泳 đ吋 x穎 lý đ嘘i t逢嬰ng vi ph衣m. 
3. Cung c医p thông tin và b茨ng ch泳ng v隠 vi ph衣m quy ch院 thi 
a) Khuy院n khích thí sinh, thành viên c栄a các H瓜i đ欝ng thi và m丑i công 

dân phát hi羽n và t嘘 giác nh英ng hành vi vi ph衣m quy ch院 thi. 
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b) Ng逢運i phát hi羽n nh英ng hành vi vi ph衣m quy ch院 thi c亥n k鵜p th運i báo 
cho n挨i ti院p nh壱n quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này đ吋 có bi羽n pháp x穎 lý. 

c) Ng逢運i có b茨ng ch泳ng v隠 vi ph衣m quy ch院 thi báo ngay cho n挨i ti院p 
nh壱n đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này đ吋 k鵜p th運i x穎 lý theo quy đ鵜nh c栄a 
pháp lu壱t. Vi羽c ti院p nh壱n và x穎 lý các t嘘 cáo vi ph衣m quy ch院 thi đ逢嬰c th詠c hi羽n 
theo pháp lu壱t v隠 t嘘 cáo. 

d) Ng逢運i cung c医p thông tin và b茨ng ch泳ng v隠 vi ph衣m quy ch院 thi ph違i 
ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c pháp lu壱t v隠 tính xác th詠c c栄a thông tin và b茨ng ch泳ng đã 
cung c医p, không đ逢嬰c l嬰i d映ng vi羽c làm đó đ吋 gây 違nh h逢荏ng tiêu c詠c đ院n k┻ thi. 

4. A嘘i v噂i t鰻 ch泳c, cá nhân ti院p nh壱n thông tin và b茨ng ch泳ng v隠 vi ph衣m 
quy ch院 thi 

a) T鰻 ch泳c vi羽c ti院p nh壱n thông tin, b茨ng ch泳ng theo quy đ鵜nh; b違o v羽 
nguyên tr衣ng b茨ng ch泳ng; xác minh tính xác th詠c c栄a thông tin và b茨ng ch泳ng. 

b) Tri吋n khai k鵜p th運i các bi羽n pháp ng<n ch員n tiêu c詠c, vi ph衣m quy ch院 
thi theo thông tin đã đ逢嬰c cung c医p. 

c) X穎 lý theo th育m quy隠n ho員c báo cáo c挨 quan, ng逢運i có th育m quy隠n đ吋 
x穎 lý và công b嘘 công khai k院t qu違 x穎 lý các cá nhân, t鰻 ch泳c có hành vi vi 
ph衣m quy ch院 thi. 

d) B違o m壱t thông tin và danh tính ng逢運i cung c医p thông tin. 
Ai隠u 48. X穎 lý cán b瓜 tham gia t鰻 ch泳c thi và cá nhân liên quan khác 

vi ph衣m quy ch院 thi 
1. Ng逢運i tham gia t鰻 ch泳c thi là công ch泳c, viên ch泳c có hành vi vi ph衣m 

quy ch院 thi (b鵜 phát hi羽n trong k┻ thi ho員c sau k┻ thi), s胤 b鵜 đình ch雨 làm công tác 
thi và đ隠 ngh鵜 c挨 quan qu違n lý cán b瓜 áp d映ng quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 công 
ch泳c, viên ch泳c đ吋 x穎 lý k益 lu壱t theo các hình th泳c sau đây: 

a) Khi吋n trách đ嘘i v噂i nh英ng ng逢運i vi ph衣m l亥n đ亥u các hành vi d逢噂i m泳c 
quy đ鵜nh t衣i các đi吋m b, c, d kho違n này trong khi thi hành nhi羽m v映. 

b) C違nh cáo đ嘘i v噂i nh英ng ng逢運i có hành vi vi ph衣m m瓜t trong các l厩i 
sau đây: 

- A吋 cho thí sinh quay cóp; mang tài li羽u và v壱t d映ng trái phép vào 
phòng thi đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i đi吋m c kho違n 4 Ai隠u 14 Quy ch院 này; 

- Ch医m thi không đúng h逢噂ng d磯n ch医m ho員c c瓜ng đi吋m bài thi có nhi隠u 
sai sót; 

- Ra đ隠 thi v逢嬰t quá ph衣m vi ch逢挨ng trình THPT; 
- Truy隠n d英 li羽u thi không đúng c医u trúc, không đúng th運i h衣n, không 

đúng quy đ鵜nh c栄a B瓜 GDAT. 
c) Tu┻ theo m泳c đ瓜 vi ph衣m có th吋 b鵜 h衣 b壱c l逢挨ng, h衣 ng衣ch, cách ch泳c 

ho員c chuy吋n đi làm công tác khác đ嘘i v噂i nh英ng ng逢運i có hành vi vi ph衣m m瓜t 
trong các l厩i sau đây: 

- Ra đ隠 thi sai; 
- Tr詠c ti院p gi違i bài thi ho員c h逢噂ng d磯n cho thí sinh lúc đang thi; 
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- L医y bài thi c栄a thí sinh này giao cho thí sinh khác; 
- Gian l壱n khi ch医m thi, cho đi吋m không đúng quy đ鵜nh, v逢嬰t khung ho員c 

h衣 đi吋m c栄a thí sinh. 
d) Bu瓜c thôi vi羽c ho員c đ隠 ngh鵜 truy c泳u trách nhi羽m hình s詠 đ嘘i v噂i ng逢運i 

có m瓜t trong các hành vi sai ph衣m sau đây:  
- A逢a đ隠 thi ra ngoài khu v詠c thi ho員c đ逢a bài gi違i t瑛 ngoài vào phòng thi 

trong lúc đang thi; 
- Làm l瓜 đ隠 thi, mua, bán đ隠 thi; 
- Làm l瓜 s嘘 phách bài thi; 
- S穎a ch英a, thêm, b噂t vào bài làm c栄a thí sinh; 
- C嘘 ý ch英a đi吋m trên bài thi, trên biên b違n ch医m thi ho員c trong b違ng đi吋m; 
- Aánh tráo bài thi, s嘘 phách ho員c đi吋m thi c栄a thí sinh; 
- Gian d嘘i trong vi羽c s穎a ch英a h丑c b衣, h欝 s挨 c栄a thí sinh. 
đ) Ng逢運i làm m医t bài thi c栄a thí sinh khi thu bài thi, v壱n chuy吋n và b違o 

qu違n bài thi, ch医m thi ho員c có nh英ng sai ph衣m khác trong công tác t鰻 ch泳c thi, 
tu┻ theo tính ch医t, m泳c đ瓜 vi ph衣m s胤 b鵜 x穎 lý k益 lu壱t theo m瓜t trong các hình 
th泳c k益 lu壱t quy đ鵜nh t衣i Ai隠u này. 

2. Công ch泳c, viên ch泳c không tham gia t鰻 ch泳c thi nh逢ng có các hành 
đ瓜ng nh逢: thi h瓜, t鰻 ch泳c l医y đ隠 thi ra và đ逢a bài gi違i vào cho thí sinh, đ逢a thông 
tin sai l羽ch gây 違nh h逢荏ng x医u đ院n k┻ thi, gây r嘘i làm m医t tr壱t t詠 t衣i khu v詠c thi 
s胤 b鵜 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính và đ隠 ngh鵜 bu瓜c thôi vi羽c. 

3. Ng逢運i tham gia t鰻 ch泳c thi và nh英ng ng逢運i có liên quan đ院n vi羽c t鰻 
ch泳c thi không ph違i là công ch泳c, viên ch泳c có hành vi vi ph衣m quy ch院 thi (b鵜 
phát hi羽n trong k┻ thi ho員c sau k┻ thi), tùy theo m泳c đ瓜, s胤 b鵜 c挨 quan có th育m 
quy隠n x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính và x穎 lý theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 lao 
đ瓜ng; b鵜 đình ch雨 h丑c t壱p có th運i h衣n ho員c bu瓜c thôi h丑c (n院u là h丑c sinh, sinh 
viên, h丑c viên) khi có m瓜t trong các hành vi sai ph衣m quy đ鵜nh t衣i đi吋m b, c, d, 
đ kho違n 1 Ai隠u này. 

4. Các hình th泳c x穎 lý vi ph衣m quy đ鵜nh t衣i kho違n 1, kho違n 2 và kho違n 3 
Ai隠u này do c挨 quan, t鰻 ch泳c có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh theo quy trình quy đ鵜nh. 
Ngoài các hình th泳c x穎 lý nêu trên, các c挨 quan có th育m quy隠n có th吋 c医m đ違m 
nhi羽m nh英ng công vi羽c có liên quan đ院n thi t瑛 1 đ院n 5 n<m. 

Ai隠u 49. X穎 lý thí sinh vi ph衣m quy ch院 thi 
M丑i vi ph衣m quy ch院 thi đ隠u b鵜 l壱p biên b違n, x穎 lý k益 lu壱t và thông báo 

cho thí sinh.  
1. Khi吋n trách đ嘘i v噂i nh英ng thí sinh ph衣m l厩i m瓜t l亥n: nhìn bài ho員c trao 

đ鰻i bài v噂i thí sinh khác. Hình th泳c này do CBCT quy院t đ鵜nh t衣i biên b違n đ逢嬰c l壱p.  
2. C違nh cáo đ嘘i v噂i các thí sinh vi ph衣m m瓜t trong các l厩i sau đây: 
a) Aã b鵜 khi吋n trách m瓜t l亥n nh逢ng trong gi運 thi môn đó v磯n ti院p t映c vi 

ph衣m quy ch院 thi 荏 m泳c khi吋n trách; 
b) Trao đ鰻i bài làm ho員c gi医y nháp v噂i thí sinh khác; 
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c) Chép bài c栄a thí sinh khác ho員c đ吋 thí sinh khác chép bài c栄a mình. 
Hình th泳c k益 lu壱t c違nh cáo do CBCT quy院t đ鵜nh t衣i biên b違n đ逢嬰c l壱p, 

kèm tang v壱t (n院u có). 
3. Aình ch雨 thi đ嘘i v噂i các thí sinh vi ph衣m m瓜t trong các l厩i sau đây: 
a) Aã b鵜 c違nh cáo m瓜t l亥n nh逢ng trong gi運 thi môn đó v磯n ti院p t映c vi 

ph衣m quy ch院 thi 荏 m泳c khi吋n trách ho員c c違nh cáo; 
 b) Mang v壱t d映ng trái phép theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 14 Quy ch院 này vào 

phòng thi; 
c) A逢a đ隠 thi ra ngoài phòng thi ho員c nh壱n bài gi違i t瑛 ngoài vào phòng thi. 
d) Vi院t, v胤 vào t運 gi医y làm bài thi c栄a mình nh英ng n瓜i dung không liên 

quan đ院n bài thi; 
đ) Có hành đ瓜ng gây g鰻, đe d丑a cán b瓜 có trách nhi羽m trong k┻ thi hay đe 

d丑a thí sinh khác. 
CBCT trong phòng thi l壱p biên b違n, thu tang v壱t (n院u có) và báo cáo 

Tr逢荏ng Ai吋m thi quy院t đ鵜nh hình th泳c đình ch雨 thi. N院u Tr逢荏ng Ai吋m thi không 
nh医t trí thì báo cáo Tr逢荏ng ban Coi thi quy院t đ鵜nh. 

Thí sinh b鵜 đình ch雨 thi ph違i n瓜p bài thi, đ隠 thi, gi医y nháp cho CBCT và ra 
kh臼i phòng thi ngay sau khi có quy院t đ鵜nh. Thí sinh b鵜 đình ch雨 thi ch雨 đ逢嬰c ra 
kh臼i khu v詠c thi sau khi h院t 2 ph亥n 3 th運i gian làm bài thi t詠 lu壱n và sau khi h院t 
gi運 làm bài thi tr逸c nghi羽m. 

4. Tr瑛 đi吋m bài thi 
a) Thí sinh b鵜 khi吋n trách trong khi thi môn nào s胤 b鵜 tr瑛 25% t鰻ng s嘘 

đi吋m bài thi c栄a môn đó. 
b) Thí sinh b鵜 c違nh cáo trong khi thi môn nào s胤 b鵜 tr瑛 50% t鰻ng s嘘 đi吋m 

bài thi c栄a môn đó. 
c) Nh英ng bài thi có đánh d医u b鵜 phát hi羽n trong khi ch医m s胤 b鵜 tr瑛 50% 

đi吋m toàn bài. 
d) Cho đi吋m 0 (không):   
- Bài thi đ逢嬰c chép t瑛 các tài li羽u mang trái phép vào phòng thi; 
- Có hai bài làm tr荏 lên đ嘘i v噂i m瓜t bài thi ho員c m瓜t môn thi thành ph亥n; 
- Bài thi có ch英 vi院t c栄a hai ng逢運i tr荏 lên; 
- Nh英ng ph亥n c栄a bài thi vi院t trên gi医y nháp, gi医y không đúng quy đ鵜nh. 
đ) Thí sinh b鵜 đình ch雨 thi bài thi ho員c môn thi thành ph亥n nào s胤 b鵜 đi吋m 

0 (không) bài thi ho員c môn thi thành ph亥n đó; không đ逢嬰c ti院p t映c d詠 thi các bài 
thi ho員c môn thi thành ph亥n ti院p theo; không đ逢嬰c s穎 d映ng k院t qu違 thi đ吋 xét t嘘t 
nghi羽p THPT và đ<ng ký xét tuy吋n vào các tr逢運ng AH, CA. 

e) Vi羽c tr瑛 đi吋m bài thi nêu t衣i đi吋m c và d kho違n 4 c栄a Ai隠u này do 
Tr逢荏ng ban Ch医m thi quy院t đ鵜nh c<n c泳 báo cáo b茨ng v<n b違n c栄a Tr逢荏ng môn 
ch医m thi. 

5. Hu益 b臼 k院t qu違 thi đ嘘i v噂i nh英ng thí sinh: 
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- Có hai bài thi tr荏 lên b鵜 đi吋m 0 (không) do ph衣m l厩i quy đ鵜nh t衣i đi吋m 
d kho違n 4 Ai隠u này; 

- Vi院t, v胤 vào t運 gi医y thi nh英ng n瓜i dung không liên quan đ院n bài thi; 
- A吋 ng逢運i khác thi thay ho員c làm bài thay cho ng逢運i khác d逢噂i m丑i hình 

th泳c; s穎a ch英a, thêm b噂t vào bài làm sau khi đã n瓜p bài; dùng bài c栄a ng逢運i 
khác đ吋 n瓜p. 

C<n c泳 báo cáo b茨ng v<n b違n c栄a Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng thi, Giám đ嘘c s荏 
GDAT ra quy院t đ鵜nh h栄y b臼 k院t qu違 thi. 

6. T逢噂c quy隠n vào h丑c 荏 các tr逢運ng ngay trong n<m đó và t逢噂c quy隠n 
tham d詠 k┻ thi trong hai n<m ti院p theo đ嘘i v噂i nh英ng thí sinh vi ph衣m m瓜t trong 
các l厩i sau đây: 

a) Gi違 m衣o h欝 s挨 đ吋 h逢荏ng ch院 đ瓜 逢u tiên, khuy院n khích; 
b) S穎 d映ng v<n b茨ng, ch泳ng ch雨 không h嬰p pháp; 
c) A吋 ng逢運i khác thi thay, làm bài thay d逢噂i m丑i hình th泳c; 
d) Có hành đ瓜ng gây r嘘i, phá ho衣i k┻ thi; hành hung cán b瓜 ho員c thí 

sinh khác; 
đ) S穎 d映ng Gi医y ch泳ng nh壱n k院t qu違 thi không h嬰p pháp;  
e) Có b茨ng ch泳ng v隠 vi ph衣m quy ch院 thi mà không th詠c hi羽n đúng quy 

đ鵜nh t衣i đi吋m b, c, d kho違n 3 Ai隠u 47 Quy ch院 này. 
Giám đ嘘c s荏 GDAT ra quy院t đ鵜nh t逢噂c quy隠n vào h丑c 荏 các tr逢運ng ngay 

trong n<m đó và t逢噂c quy隠n d詠 thi trong hai n<m ti院p theo. 
7. A嘘i v噂i các hành vi vi ph衣m có d医u hi羽u hình s詠 thì các c挨 quan qu違n 

lý giáo d映c l壱p h欝 s挨 g穎i c挨 quan có th育m quy隠n xem xét truy c泳u trách nhi羽m 
hình s詠 theo quy đ鵜nh; đ嘘i v噂i các tr逢運ng h嬰p vi ph衣m khác, tu┻ theo tính ch医t 
và m泳c đ瓜 vi ph衣m s胤 x穎 lý k益 lu壱t theo các hình th泳c đã quy đ鵜nh t衣i Ai隠u này. 

Ai隠u 50. Xác minh, gi違i quy院t khi院u n衣i, t嘘 cáo v隠 k┻ thi sau khi H瓜i 
đ欝ng thi gi違i th吋 

Vi羽c xác minh, gi違i quy院t khi院u n衣i, t嘘 cáo v隠 k┻ thi sau khi H瓜i đ欝ng 
thi gi違i th吋 đ逢嬰c gi違i quy院t theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 gi違i quy院t khi院u 
n衣i và t嘘 cáo. 

Ch逢挨ng XI 
T蔚 CH永C TH衛C HI烏N 

Ai隠u 51. Trách nhi羽m c栄a s荏 giáo d映c và đào t衣o 
1. Ch雨 đ衣o và ki吋m tra vi羽c hoàn thành k院 ho衣ch d衣y h丑c, đánh giá x院p 

lo衣i h丑c sinh 荏 các tr逢運ng ph鰻 thông. 
2. Trình UBND t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p Ban Ch雨 đ衣o thi c医p t雨nh. 
3. Tham m逢u cho Ban Ch雨 đ衣o thi c医p t雨nh đ吋 ch雨 đ衣o t鰻 ch泳c c映m thi t衣i 

t雨nh theo quy ch院 thi và h逢噂ng d磯n c栄a B瓜 GDAT.  
4. Ch雨 đ衣o, t鰻 ch泳c đ<ng ký d詠 thi, qu違n lý h欝 s挨 đ<ng ký d詠 thi; chu育n b鵜 

đi隠u ki羽n v隠 c挨 s荏 v壱t ch医t cho k┻ thi.  
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5. Ch栄 trì thành l壱p, ch雨 đ衣o và t鰻 ch泳c th詠c hi羽n nhi羽m v映 c栄a H瓜i đ欝ng thi, 
các Ban c栄a H瓜i đ欝ng thi t衣i t雨nh; t鰻 ch泳c t壱p hu医n nghi羽p v映 t鰻 ch泳c thi; ch雨 đ衣o 
các c挨 s荏 giáo d映c chu育n b鵜 đi隠u ki羽n v隠 c挨 s荏 v壱t ch医t cho k┻ thi. Ch栄 trì, ph嘘i 
h嬰p v噂i các tr逢運ng AH, CA t鰻 ch泳c k┻ thi. 

6. Báo cáo Ban Ch雨 đ衣o thi c医p t雨nh v隠 vi羽c th詠c hi羽n nhi羽m v映 t鰻 ch泳c 
thi, nh英ng v医n đ隠 n違y sinh trong quá trình t鰻 ch泳c thi. 

7. T鰻 ch泳c bàn giao Gi医y ch泳ng nh壱n k院t qu違 thi cho thí sinh. 
8. Th詠c hi羽n vi羽c khen th逢荏ng, k益 lu壱t đ嘘i v噂i cán b瓜, giáo viên, thí sinh 

trong ph衣m vi quy隠n h衣n quy đ鵜nh; đ隠 ngh鵜 các c医p có th育m quy隠n khen th逢荏ng, 
k益 lu壱t theo quy đ鵜nh quy ch院 thi và các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t đ嘘i v噂i nh英ng 
ng逢運i tham gia làm công tác thi; l逢u tr英 h欝 s挨 c栄a k┻ thi theo quy đ鵜nh. 

9. A違m b違o kinh phí t鰻 ch泳c thi; chi tr違 kinh phí t鰻 ch泳c thi cho nh英ng 
ng逢運i tham gia làm công tác thi t衣i c映m thi theo quy đ鵜nh trong h逢噂ng d磯n t鰻 
ch泳c thi THPT qu嘘c gia h茨ng n<m c栄a B瓜 GDAT. 

Ai隠u 52. Trách nhi羽m c栄a C映c Nhà tr逢運ng (B瓜 Qu嘘c phòng) 
1. C映c Nhà tr逢運ng ch鵜u trách nhi羽m nh逢 m瓜t s荏 GDAT tr逢噂c B瓜 T鰻ng 

Tham m逢u - B瓜 Qu嘘c phòng và B瓜 GDAT v隠 toàn b瓜 công tác ch雨 đ衣o, qu違n lý 
k┻ thi THPT qu嘘c gia trong Quân đ瓜i nhân dân Vi羽t Nam. 

2. C映c tr逢荏ng C映c Nhà tr逢運ng có nhi羽m v映 và quy隠n h衣n nh逢 Giám đ嘘c 
s荏 GDAT v隠 toàn b瓜 công tác ch雨 đ衣o, qu違n lý k┻ thi THPT qu嘘c gia. 

Ai隠u 53. Trách nhi羽m c栄a các tr逢運ng AH, CA 
1. A<ng ký v噂i B瓜 GDAT s穎 d映ng k院t qu違 c栄a k┻ thi làm c<n c泳 tuy吋n 

sinh; s穎 d映ng d英 li羽u đi吋m thi c栄a thí sinh do B瓜 GDAT chuy吋n đ院n đ吋 xét 
tuy吋n sinh theo quy đ鵜nh c栄a Quy ch院 tuy吋n sinh AH, CA h羽 chính quy.  

2. Thành l壱p đoàn cán b瓜, gi違ng viên tham gia ph嘘i h嬰p t鰻 ch泳c thi t衣i các 
H瓜i đ欝ng thi theo đi隠u đ瓜ng c栄a B瓜 GDAT và chi tr違 kinh phí đi l衣i, <n 荏 cho 
cán b瓜, gi違ng viên tham gia ph嘘i h嬰p t鰻 ch泳c thi theo quy đ鵜nh. 

Ai隠u 54. Trách nhi羽m c栄a tr逢運ng ph鰻 thông 
1. Hoàn thành ch逢挨ng trình d衣y h丑c theo ch雨 đ衣o c栄a s荏 GDAT; t鰻 ch泳c 

ôn t壱p cho h丑c sinh; h逢噂ng d磯n đ吋 h丑c sinh đ逢嬰c c医p Gi医y ch泳ng minh nhân dân 
ch壱m nh医t vào cu嘘i h丑c k┻ I n<m h丑c l噂p 12. 

2. T鰻 ch泳c ki吋m tra trình đ瓜 ki院n th泳c v<n hóa, x院p lo衣i h丑c l詠c cho 
nh英ng ng逢運i t詠 h丑c khi đ逢嬰c s荏 GDAT giao trách nhi羽m. 

3. Ti院p nh壱n Phi院u đ<ng ký d詠 thi, đ挨n xin phúc kh違o; ki吋m tra h欝 s挨 c栄a 
ng逢運i h丑c đ<ng ký t衣i tr逢運ng; 

4. Hoàn thi羽n d英 li羽u đ<ng ký d詠 thi và chuy吋n d英 li羽u cho s荏 GDAT; in, 
đóng d医u và tr違 Gi医y báo d詠 thi cho thí sinh; 

5. T鰻 ch泳c cho cán b瓜, giáo viên và thí sinh h丑c t壱p quy ch院 thi, t衣o m丑i 
đi隠u ki羽n v隠 c挨 s荏 v壱t ch医t, an toàn cho H瓜i đ欝ng thi n院u đ逢嬰c ch丑n làm đ鵜a 
đi吋m thi. 

6. Qu違n lý h欝 s挨 đ<ng ký d詠 thi c栄a thí sinh. 
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7. Ti院p nh壱n đ挨n, l壱p danh sách xin phúc kh違o bài thi và chuy吋n đ院n s荏 
GDAT. 

8. Tr違 Gi医y ch泳ng nh壱n k院t qu違 thi cho thí sinh n瓜p Phi院u đ<ng ký d詠 thi 
t衣i tr逢運ng; l逢u tr英 h欝 s挨 c栄a k┻ thi theo quy đ鵜nh./. 
  KT. B浦 TR姶雲NG 

TH永 TR姶雲NG 
(Aã ký) 

 
 

Bùi V<n Ga 
 


