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TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 112/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia
tỉnh Đồng Tháp năm 2019
Căn cứ Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công
nhận tốt nghiệp THPT (gọi tắt là Quy chế thi) ban hành kèm theo Thông tư số
04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày
28 tháng 02 năm 2018, Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng
nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh) ban
hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số
07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018, Thông tư số 02/2019/TTBGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ các văn b n hư ng d n của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1); Uỷ ban
nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019 b o
đ m đúng quy định và hư ng d n của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện đúng
tiến độ thời gian quy định.
- B o đ m tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 an toàn, nghiêm túc,
đúng quy chế.

(1)

. Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27 tháng 03 năm 2019 về việc hư ng d n thực hiện Quy chế thi
THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019; Công văn số 796/BGDĐT- GDĐH ngày 06 tháng
03 năm 2019 về việc hư ng d n công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào
tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019; Quyết định số 1130/QĐ- BGDĐT ngày 25 tháng 04 năm 2019 về việc
giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
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2. Yêu cầu
- Triển khai đến toàn thể các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh
những nội dung cơ b n, những đổi m i trong cách thức tổ chức thi THPT quốc
gia năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch
chi tiết, phối hợp v i Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đúng tiến độ,
yêu cầu của Kế hoạch này.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi
Ngày

Buổi
SÁNG

24/6/2019

25/6/2019

26/6/2019

CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU

27/6/2019

SÁNG
CHIỀU

Bài thi/ Môn thi
Giờ phát
Thời gian
Giờ bắt đầu
thành phần của bài
đề thi cho
làm bài
làm bài
thi tổ hợp
thí sinh
08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi
14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính
sai sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi,
Lịch thi.
Ngữ văn
120 phút
07 giờ 30
07 giờ 35
Toán
90 phút
14 giờ 20
14 giờ 30
Vật lí
50 phút
07 giờ 30
07 giờ 35
Bài thi
Hóa học
50 phút
08 giờ 30
08 giờ 35
KHTN
Sinh học
50 phút
09 giờ 30
09 giờ 35
Ngoại ngữ
60 phút
14 giờ 20
14 giờ 30
Lịch sử
50 phút
07 giờ 30
07 giờ 35
Bài thi
Địa lí
50 phút
08 giờ 30
08 giờ 35
KHXH
Giáo dục
50 phút
09 giờ 30
09 giờ 35
công dân
Dự phòng

2. Công tác in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi, nhận bài thi
Giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức in sao đề thi, b o
đ m an toàn, b o mật, đúng tiến độ thời gian.
Hàng ngày, đề thi được Ban vận chuyển và bàn giao đề thi giao trực tiếp
đến các điểm thi trư c 6 giờ sáng. Nhận bài thi vào buổi chiều sau khi kết thúc
buổi thi.
3. Công tác chấm thi, chấm phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp
THPT: Thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia.
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4. Cụm thi
Tổ chức thành một cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì dành cho
tất c thí sinh của tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp v i trường Đại học
Đồng Tháp, Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Hùng Vương - TP. Hồ Chí
Minh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thi. Đơn vị chủ trì
chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Đồng Tháp.
- Số thí sinh đăng ký dự thi: 13.146 thí sinh, trong đó:
+ Thí sinh đang học l p 12 hệ THPT: 12.081 thí sinh
+ Thí sinh đang học l p 12 hệ GDTX: 569 thí sinh
+ Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT:

52 thí sinh

+ Thí sinh tự do dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng: 444 thí sinh
- Số điểm thi: Dự kiến tổ chức 30 điểm thi, v i 560 phòng thi. Các điểm
thi đặt tại các trường THPT, THCS, Trung tâm giáo dục thường xuyên ở 12
huyện, thị, thành phố. Riêng học sinh trường Hồng Ngự 2, Long Khánh A bố trí
thi tại Thị xã Hồng Ngự (Chi tiết phụ lục kèm theo).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp v i các Trường Đại học tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm
2019 theo đúng quy định, Quy chế thi THPT quốc gia; thành lập Hội đồng thi và
các Ban của Hội đồng thi để thực hiện các công việc của kỳ thi; bố trí các điểm
thi thuận lợi cho thí sinh dự thi; chỉ đạo các cơ sở giáo dục được bố trí đặt điểm
thi b o đ m có đủ cơ sở vật chất, phòng thi và các đồ dùng cần thiết, trang thiết
bị phục vụ kỳ thi; thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị
b o đ m phục vụ cho kỳ thi, công tác chuẩn bị thi của các cơ sở giáo dục và xét
công nhận tốt nghiệp THPT trên địa bàn; chuẩn bị cơ sở vật chất cho đơn vị chủ
trì chấm thi trắc nghiệm.
- Tổ chức phổ biến rộng rãi đến cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là
học sinh l p 12, cha mẹ học sinh về Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển
sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ
chính quy và các quy định, hư ng d n liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm
2019, b o đ m tất c cán bộ, giáo viên và thí sinh nắm vững Quy chế khi tham
gia kỳ thi.
- Chỉ đạo, tổ chức đăng ký dự thi, qu n lý hồ sơ đăng ký dự thi, hư ng
d n học sinh, học viên, cán bộ giáo viên tham gia thu hồ sơ, cách ghi phiếu đăng
3

ký dự thi, nhập dữ liệu thi. Tổ chức kiểm tra chéo giữa các trường, đơn vị để b o
đ m hồ sơ thí sinh dự thi, dữ liệu thi đăng nhập được chính xác. Gửi dữ liệu
đăng ký dự thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng yêu cầu thời gian.
- Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình theo biên chế năm học do
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức ôn tập chu đáo, hiệu qu cho học
sinh. Nghiêm cấm việc cắt xén chương trình, ép buộc học sinh học thêm không
đúng quy định; không để phát sinh các tiêu cực trong thi cử; thường xuyên kiểm
tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch gi ng dạy, học tập và tổ chức ôn luyện
cho học sinh, học viên l p 12. Chỉ đạo các trường THPT, Trung tâm GDNN GDTX, Trường trung cấp nghề - GDTX, các Trung tâm giáo dục thường xuyên
tăng cường công tác ôn tập cho học sinh, học viên, tạo điều kiện để học sinh, học
viên củng cố kiến thức và rèn kỹ năng vận dụng.
- Phối hợp v i các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo và bố trí
các điểm thi b o đ m các điều kiện thuận lợi về giao thông đi lại, nơi ăn nghỉ
cho thí sinh; b o đ m vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác b o vệ, an ninh trật tự
tại các điểm thi.
- Phối hợp v i Đoàn Thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh tỉnh; Uỷ ban
nhân dân huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan hỗ trợ, giúp đỡ các thí
sinh là con em gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn c nh khó khăn tham dự
kỳ thi; đặc biệt không để thí sinh ph i bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại
khó khăn.
- Lập dự toán tổ chức thi THPT quốc gia theo hư ng d n của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
2. Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch phối
hợp v i Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan tổ chức
kỳ thi trên địa bàn b o đ m an toàn, đúng quy chế; bố trí nơi ăn, nghỉ cho thí
sinh và người nhà thí sinh phù hợp; tổ chức đội ngũ tình nguyện viên, hỗ trợ,
b o đ m an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh trong
suốt thời gian diễn ra kỳ thi tại địa phương.
- Phối hợp v i Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc lựa chọn các trường
THCS có cơ sở vật chất b o đ m phục vụ kỳ thi làm điểm thi; kiểm tra công tác
chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi ở các đơn vị được lựa chọn bố trí đặt
điểm thi trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
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3. Sở Tài chính
- Hư ng d n Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán kinh phí kỳ thi, hư ng
d n việc qu n lý, sử dụng nguồn kinh phí phục vụ kỳ thi b o đ m đúng quy
định hiện hành.
- Tham mưu, đề xuất v i Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ kỳ
thi theo đúng quy định hiện hành.
4. Công an Tỉnh
Phối hợp chặt chẽ v i Sở Giáo dục và Đào tạo b o đ m an ninh, an toàn
cho kỳ thi; cử các thành viên tham gia các ban của Hội đồng thi theo đúng Quy
chế thi THPT quốc gia.
5. Các sở, ban, ngành tỉnh và tổ chức chính trị xã hội có liên quan
Căn cứ vào Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi, Trưởng Ban Chỉ đạo
thi sẽ phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi để
thực hiện nhiệm vụ.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm
2019. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vư ng mắc, phát sinh chưa
phù hợp hoặc cần bổ sung, sửa đổi thì các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Sở Giáo
dục và Đào tạo tổng hợp, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh, TCCTXH có liên quan;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/THVX. Thg.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dương
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Phụ lục
Các điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
Huyện
Châu Thành

Lai Vung

Lấp Vò

TP Sa Đéc

TS
ĐKDT
604
493
521
389
251
676
407
251

Phòng
thi
26
21
22
17
11
29
17
11

671

28

616

26

437

19

479

20

561

24

376
371
516
437
469
357

15
16
22
19
20
15

THCS TT Mỹ An

444

19

21 THPT Tràm Chim
22 THPT Tam Nông
23 THPT Thanh Bình 1
24 THCS Thanh Bình
25 THPT Hồng Ngự 1
26 THPT Chu Văn An
27 THCS An Thạnh
28 THPT Hồng Ngự 3
29 THPT Tân Hồng
30 THCS Nguyễn Văn Tiệp
Tổng cộng:

398
284
567
336
416
348
506
322
394
249
13.146

17
12
24
14
18
14
22
14
17
11
560

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TP Cao Lãnh

H. Cao Lãnh

Tháp Mười

13
14
15
16
17
18
19
20

Tam Nông
Thanh Bình
TX Hồng Ngự
H. Hồng Ngự
Tân Hồng

Tên điểm thi
THPT Châu Thành 1
THPT Châu Thành 2
THPT Lai Vung 1
THPT Lai Vung 2
THPT Lai Vung 3
THPT Lấp Vò 1
THPT Lấp Vò 2
THPT Lấp Vò 3
THPT chuyên Nguyễn
Đình Chiểu
THPT Thành phố Sa Đéc
TT GDTX - KTHN tỉnh
Đồng Tháp
THPT Đỗ Công Tường
THPT chuyên Nguyễn
Quang Diêu
THPT Thiên Hộ Dương
THPT Trần Quốc To n
THPT Cao Lãnh 1
THPT Cao Lãnh 2
THPT Tháp Mười
THPT Đốc Binh Kiều

Ghi chú
GDTX
TDO
65

15
36
28
85
81
96
155

150
25
61

12
23
4
110
106
8
10
569

496

