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Kính gửi:  

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng. 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực 

hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo 

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung 

tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi). 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT, Sở Giáo dục, Khoa 

học và Công nghệ Bạc Liêu, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng (gọi chung là các Sở 

GDĐT) một số nội dung sau:  

1. Lịch thi  

Ngày Buổi 

Bài thi/Môn thi 

thành phần của bài 

thi tổ hợp 

Thời 

gian làm 

bài 

Giờ phát 

đề thi cho 

thí sinh 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

06/7/2022 

SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi 

CHIỀU 
14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính 

chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi 

07/7/2022 
SÁNG Ngữ văn  120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

CHIỀU Toán  90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

08/7/2022 
SÁNG 

Bài thi 

KHTN 

Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

Bài thi 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Giáo dục 

công dân 

50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

09/7/2022 SÁNG Dự phòng    
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2. Hướng dẫn công tác tổ chức Kỳ thi 

a) Để bảo đảm tính thống nhất trên toàn quốc, các đơn vị thực hiện đúng Lịch 

công tác Kỳ thi quy định tại Phụ lục I; 

b) Công tác tổ chức các Hội đồng thi và đăng ký dự thi thực hiện theo quy định 

tại Chương II và Chương III Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục II;  

c) Công tác in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi thực hiện theo Điều 18, Điều 

19 Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục III; 

d) Công tác coi thi thực hiện theo quy định tại Chương V Quy chế thi và hướng 

dẫn chi tiết tại Phụ lục IV; 

đ) Công tác chấm thi, chấm kiểm tra và phúc khảo thực hiện theo quy định tại 

Chương VI, Chương VII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục V;  

e) Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT thực hiện theo quy định tại Chương 

VIII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục VI; 

g) Để bảo đảm tính thống nhất trong quá trình tổ chức thi, các đơn vị cần thực hiện 

đúng các quy định về: Mã số Hội đồng thi tại Phụ lục VII; Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tại 

Phụ lục VIII; Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT tại Phụ lục IX; Các biểu 

mẫu tại Phụ lục X, XI, XII, XIII, XIV, XV; 

h) Để thuận tiện trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ, các Hội đồng thi tổ 

chức in thẻ đeo cho tất cả những người tham gia tổ chức Kỳ thi; thẻ đeo phải được đóng 

dấu treo của Sở GDĐT (hoặc của Điểm thi đối với những người làm nhiệm vụ tại Điểm 

thi). Trên thẻ đeo cần ghi rõ tên Hội đồng thi, tên Điểm thi (hoặc tên Ban), họ tên người 

làm nhiệm vụ, nhiệm vụ thực hiện (có thể sử dụng màu thẻ đeo khác nhau cho các nhóm 

nhiệm vụ); 

i) Người làm nhiệm vụ thanh tra (sau đây gọi là thanh tra) của Sở GDĐT đối với 

các khâu của Kỳ thi thực hiện theo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022 của Bộ GDĐT. 

3. Công tác phối hợp trong tổ chức Kỳ thi 

Sở GDĐT cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương để thực hiện các 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh), 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia bảo đảm thực hiện đúng Quy chế 

thi, Công văn hướng dẫn này và các hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp tổ chức 

thi của các cấp có thẩm quyền (nếu có); tiếp tục thực hiện Hướng dẫn phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Văn bản số 

2369/ANCTNB&QLCL ngày 18/5/2021.      

4. Các phần mềm dùng trong Kỳ thi  

Các đơn vị thống nhất sử dụng các phần mềm trong Kỳ thi do Bộ GDĐT cung 

cấp, gồm: 




