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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị  

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 

 

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi Kỳ thi tuyển sinh vào 

lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Từ ngày 31/5/2022 đến ngày 

01/6/2022 các đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các địa điểm đặt Hội đồng coi thi. 

Xét báo cáo kết quả kiểm tra của các Trưởng đoàn, Giám đốc Sở GDĐT Hải 

Phòng thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

1. Kết quả kiểm tra 

- Số lượng Hội đồng coi thi đã kiểm tra: 44/47. 

- Về cơ bản các đơn vị đã chuẩn bị hồ sơ dự thi, văn phòng phẩm, phương 

án bố trí đủ số phòng thi chính thức, phòng thi dự phòng, phòng phục vụ thi (Phòng 

làm việc chung của Hội đồng thi; Phòng bảo quản đề thi, bài thi; phòng y tế). Đã 

có văn bản đề xuất danh sách bộ phận phục vụ cho kỳ thi: Công an, bảo vệ, phục 

vụ, y tế… phương án phòng chống dịch Covid-19: Dung dịch sát khuẩn, máy đo 

thân nhiệt, khẩu trang, phun khử khuẩn. Khu vực thi đảm bảo an ninh, an toàn. 

- Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra một số Hội đồng coi thi công tác chuẩn 

bị thi chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Sở GDĐT, cụ thể như sau: 

+ 24 Hội đồng coi thi chưa có Quyết định thành lập tổ công an, bảo vệ, phục 

vụ, y tế: THPT An Dương, THPT Nguyễn Trãi, THPT An Lão, THPT Trần Hưng 

Đạo, THPT Quốc Tuấn, THPT Ngô Quyền, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Lê 

Chân, THPT Kiến Thuy, THPT Thụy Hương, THPT Nguyễn Đức Cảnh, THPT 

Mạc Đĩnh Chi, THPT Lê Quý Đôn, THCS Lê Lợi quận Hải An, THPT Lê Hồng 

Phong, THCS Ngô Gia Tự quận Hồng Bàng, THPT Hồng Bàng, THCS Bạch 

Đằng quận Hồng Bàng, Tòa nhà A5 Đại học Hải Phòng (Hội đồng thi trường PT 

Phan Đăng Lưu), THPT Tiên Lãng, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Cộng 

Hiền, THPT Nguyễn Khuyến, THPT chuyên Trần Phú. 

+ 11 Hội đồng coi thi có hệ thống Camera giám sát phòng quản lý đề thi, bài 

thi nhưng chưa hoàn thiện việc lắp đặt: THPT Kiến Thụy, THPT Thụy Hương, 

THPT Cát Hải, THCS Đà Nẵng quận Ngô Quyền, THCS Ngô Gia Tự quận Hồng 

Bàng, THCS Bạch Đằng quận Hồng Bàng, THPT Hùng Thắng, THPT Toàn Thắng, 

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Cộng Hiền, THCS Lê Lợi quận Hải An. 

+ 11 Hội đồng coi thi sử dụng điện thoại cố định làm điện thoại trực thi 

nhưng chưa hoàn thiện việc lắp đặt: THPT Kiến Thụy, THPT Thụy Hương, THPT 
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Nguyễn Đức Cảnh, THPT Đồ Sơn, THPT Nội trú Đồ Sơn, THPT Lê Quý Đôn, 

THCS Lê Lợi quận Hải An, THPT Kiến An, THPT Tiên Lãng, THPT Toàn 

Thắng, THPT Nguyễn Khuyến. 

+ 03 Hội đồng coi thi có phòng làm việc chung của Hội đồng nhưng chưa 

hoàn thiện về hệ thống bảng biểu, tủ đựng điện thoại cá nhân....: THPT Cát Hải, 

THCS Đà Nẵng quận Ngô Quyền, THPT Cộng Hiền. 

2. Kiến nghị 

2.1. Đối với các trường THPT 

1. Các đơn vị được kiểm tra chủ động khắc phục những tồn tại mà Đoàn 

kiểm tra đã chỉ ra.  

2. Các trường THPT căn cứ vào các văn bản về thi (1) tiếp tục chủ động rà 

soát toàn bộ công tác chuẩn bị thi nhằm phát hiện, khắc phục những tồn tại (nếu 

có). Trong đó lưu ý những nội dung sau: 

(1) Tại phòng làm việc chung của Hội đồng coi thi cần bố trí tủ đựng các 

thiết bị thu phát cá nhân, bảng phân công, điều hành coi thi (không sử dụng máy 

chiếu). Theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở GDĐT tại Hội nghị tập huấn công tác coi 

thi ngày 03/6/2022 các Hội đồng coi thi không bố trí máy tính nối mạng internet. 

(2) Phòng quản lý đề thi, bài thi: Bố trí tủ/thùng đựng đề thi, bài thi đảm bảo 

an toàn, riêng cho các môn, có khóa; có bình chữa cháy; đủ chỗ nghỉ cho Chủ tịch 

Hội đồng coi thi và Công an bảo vệ đề thi, bài thi.  

(3) Hệ thống camera đảm bảo quy định và được niêm phong trước khi nhận 

đề thi từ đoàn giao đề của Sở GDĐT (có chữ ký của Chủ tịch HĐCT, Công an, 

Thanh tra). 

(4) Những đơn vị chưa có Quyết định ban hành về việc thành lập tổ công an, 

bảo vệ, phục vụ, y tế tích cực phối hợp, đôn đốc UBND quận, huyện ban hành 

cho kịp tiến độ, đúng, đủ số lượng, thành phần theo quy định. 

(5) Ngoài phòng thi: Cần bố trí đủ bàn/ghế cho thí sinh để tư trang cá nhân. 

(6) Vệ sinh chung khu vực thi, phòng thi, phòng phục vụ thi; chuẩn bị đủ 

máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng. 

(7) Chuẩn bị đủ các mẫu biên bản: đóng/mở niêm phong tủ đề thi, bài thi, 

phát đề, thu bài, cam kết, chứng kiến mở bì đề thi… Ngắt đường điện và mạng 

internet, khóa, niêm phong các phòng không phục vụ thi.  

                                                           
1 - Văn bản số 956/SGDĐT-KTKĐ ngày 29/4/2022 của Sở GDĐT về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2022-2023; 

- Văn bản số 1182/BCĐ ngày 24/5/2022 của Ban Chỉ đạo thi thành phố về việc phối hợp tổ chức kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; 

- Văn bản số 1112/BCĐ ngày 17/5/2022 của Ban Chỉ đạo thi thành phố về việc phối hợp tổ chức kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; 

- Văn bản số 1024/SGDĐT ngày 10/5/2022 của Sở GDĐT quy định các ấn phẩm sử dụng trong kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. 

- Văn bản số 3778/UBND-VX ngày 03/6/2022 về việc phương án tổ chức thi đối với những thí sinh bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-

2023. 
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(8) Hiệu trưởng những trường có sử dụng cơ sở vật chất của đơn vị khác để

làm Hội đồng coi thi tăng cường công tác phối hợp với đơn vị sở tại để chuẩn bị

hoàn thiện các điều kiện tổ chức kỳ thi và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về

công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại Hội đồng coi thi nói trên.

2.2. Đối với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thông số kỹ

thuật đối với hệ thống camera giám sát phòng để đề thi, bài thi đảm bảo yêu cầu

về tính giám sát và bảo mật, theo đó hệ thống camera cần đảm bảo yêu cầu tối

thiểu: có bộ lưu điện, ổ đĩa/thẻ nhớ lưu trữ dữ liệu, được thiết lập theo thời gian

thực, màn hình hiển thị kết nối với camera bằng dây, không kết nối internet, wifi,

bluetooth… vị trí quan sát của camera bao quát được tủ/thùng đựng đề thi, bài thi

và quan sát được toàn bộ quá trình đóng/mở niêm phong để lấy đề/bài.

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các Hội đồng

coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, Giám đốc Sở GDĐT yêu

cầu thủ trưởng các đơn vị phối hợp rà soát, khắc phục những tồn tại, thiếu sót để

việc bàn giao địa điểm coi thi cho Chủ tịch Hội đồng coi thi đảm bảo đúng thời

gian và yêu cầu của công tác chuẩn bị thi.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;

- Ban chỉ đạo thi quận, huyện;

- Phòng KT&KĐCLGD Sở;

- Phòng GDĐT quận, huyện;

- Trường THPT;

- Chủ tịch HĐCT;

- Lưu: VP, TTr.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Kiệm
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