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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDTX – NN, TH TỈNH Độc lập – Tự do  -  Hạnh phúc 

Số: …./KH-GDTX-NNTH        Đăk Nông, ngày 27 tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

 TỔ CHỨC THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 3 NĂM 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-GDTX-NN,TH, ngày 24/01/2022 của Trung 

tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông về việc dạy thêm, học thêm học kỳ 

II năm học 2021-2022; 

Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thi 

thử tốt nghiệp THPT đợt 3 năm 2022 như sau: 

I. Tổ chức ra đề và thi 

1. Các môn thi: Toán học, Ngữ văn, Khoa học xã hội (Lịch Sử và Địa lý), 

Khoa học tự nhiên (Vật Lý, Hóa học, Sinh học) 

2. Nội dung ra đề thi 

 Nội dung ra đề thi bám sát cấu trúc đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 

2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Hình thức ra đề thi 

Hình thức: Ngữ văn hình thức tự luận; Môn Toán; Khoa học xã hội (Lịch Sử 

và Địa lý), Khoa học tự nhiên (Vật Lý, Hóa học, Sinh học) hình thức trắc 

nghiệm.                    

4. Thời gian làm bài thi: Ngữ văn: 120 phút, Toán: 90 phút, tổ hợp Khoa 

học xã hội, Khoa học tự nhiên mỗi môn: 50 phút. 

5. Đề thi 

- GVBM ra đề theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn và nộp đề cho tổ 

trưởng chuyên môn, chậm nhất là 16 giờ 00 phút, thứ 3, ngày 28/6/2022. 

(Lưu ý: Sử dụng Bảng mã: Unicode, Kiểu gõ: Telex, Font: Times New 

Roman, size: 14, Top: 2cm, Left: 3cm, Bottom: 2cm, Right: 2). 

- Duyệt đề vào 08 giờ 00 ngày 29/6/2022 (Đ/c Đức, đ/c Thu và đ/c Huế). 

II. TỔ CHỨC THI 

1. Công tác in sao đề thi:  

- Thời gian: 08giờ 00, ngày 30/6/2022; 

- Thành phần: Đ/c Huế, đ/c Thảo (Văn thư); 

2. Cách thức học sinh làm bài thi: HS làm bài trên tờ giấy thi theo mẫu của 

Trung tâm. 
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3. Hình thức thi: Tổ chức thi tập trung. 

4. Thời gian tổ chức thi:  

Ngày Buổi 

Bài thi/Môn thi 

thành phần của bài 

tổ hợp 

Thời gian 

làm bài 

Giờ phát 

đề thi 

cho thí 

sinh 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

02/7/2022 
Sáng Ngữ Văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Chiều Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

03/7/2022 

Sáng 
Bài thi 

KHTN 

Vật lý 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 

Sáng 
Bài thi 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Địa lý 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

5. Chấm bài và báo cáo kết quả  

- GV chấm bài: 14 giờ 00 ngày 03/7/2022; 

- Báo cáo kết quả chậm nhất 16giờ 00 ngày 03/7/2022 lên Vnedu để gửi kết 

quả cho phụ huynh và học viên.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Lãnh đạo Trung tâm 

- Tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 3 

năm 2022 của Trung tâm đến toàn thể Giáo viên và học viên. 

- Tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. 

2. Tổ trưởng chuyên môn 

 Nghiên cứu các kế hoạch và tổ chức phân công Giáo viên ra đề thi, duyệt và 

lưu đề thi vào hồ sơ chuyên môn, ghi biên bản và báo cáo về cho trung tâm đúng 

thời gian quy định. 

3. Giáo viên chủ nhiệm 

- Triển khai các kế hoạch của nhà trường đến học viên những nội dung có 

liên quan. 

- Thường xuyên nhắc nhở, động viên việc chuẩn bị của học viên. 

4. Giáo viên bộ môn 

- Ra đề thi theo đúng hướng dẫn. 

- Hoàn thành các yêu cầu đúng thời gian quy định. 

5. Công tác chuẩn bị 

- Đ/c Thu: Thành lập ban in sao đề thi, phân công cán bộ giáo viên coi thi  

theo đúng quy định, giám sát quá trình diễn ra kì thi. 
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- Phòng Hành chính tổng hợp chuẩn bị giấy thi và các văn phòng phẩm có 

liên quan đến kì thi. 

- Đ/c Huế: Lập danh sách phòng thi, làm phách, tổng hợp kết quả thi, báo 

cáo lên Ban Giám đốc. 

- Đ/c Hằng: Bố trí phòng theo quy định. 

- Đ/c Oanh: Vệ sinh phòng thi trước và sau mỗi môn thi. 

       Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT đợt 3 năm 2022 của 

Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đăk Nông, yêu cầu các phòng, tổ và 

các cá nhân có liên quan nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện./.    

                                  

 Nơi nhận: 
     - BGĐ; 

     - Phòng DVH ; 

     - Phòng HCTH ; 

     - Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

TRỊNH MINH ĐỨC 
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