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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phù Yên, ngày 12 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THI THỬ TN THPT LẦN 1
Năm học 2021 – 2022
Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-UBND, ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Sơn
La về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 của giáo dục
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;
Căn cứ Công văn số 1557/SGDĐT-GDTrH&GDTX, ngày 08 tháng 9 năm
2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục trung học năm học 2021-2022
Trường THPT Gia Phù xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử TN THPT lần 1
năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Kiểm tra kiến thức của học sinh, giúp học sinh thấy được khả năng của
mình với yêu cầu thi TN THPT, thấy rõ hơn những thiếu hổng về kiến thức và kỹ
năng làm bài để bù đắp; định hướng được môn thi, định hướng cho việc lựa chọn
trường chuyên nghiệp, chọn nghề của học sinh.
- Tập dượt cho học sinh về thực hiện các thủ tục vào dự thi; rèn luyện các
thao tác, kỹ năng làm bài các môn thi, ý thức chấp hành các quy định của Quy chế
thi và cách tránh các sai sót dễ mắc phải trong quá trình dự thi.
- Kết quả thi thử sẽ góp phần đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong học
tập, đặc biệt đánh giá về khả năng đỗ tốt nghiệp của học sinh, là cơ sở quan trọng
giúp cho học sinh chuẩn bị tốt về kiến thức và kỹ năng bước vào kỳ thi.
2. Yêu cầu
- Kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông lần 1, năm học 2021 – 2022
phải được tổ chức theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Học sinh tham dự đủ 03 bài thi thuộc các môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ
văn, Tiếng Anh) và 01 bài thi tổ hợp tự chọn (Khoa học Tự nhiên/Khoa học Xã
hội). Học sinh tham dự thi thử được đánh số báo danh, biên chế phòng thi đảm bảo
24 em/phòng (trừ phòng cuối cùng).
- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.
II. NỘI DUNG
1. Thời gian, địa điểm
1.1. Thời gian
- Lịch thi, môn thi:

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi
thành phần của bài
thi tổ hợp

Thời gian
làm bài

Giờ
phát

Giờ bắt
đầu

đề thi

làm bài

22/02/2021

Chiều

Ngữ văn

120 phút

14 giờ 20 14 giờ 30

23/02/2021

Chiều

Toán

90 phút

14 giờ 20 14 giờ 30

Lịch sử

50 phút

14 giờ 30 14 giờ 35

Địa lý

50 phút

15 giờ 30 15 giờ 35

GDCD

50 phút

16 giờ 30 16 giờ 35

Vật lý

50 phút

14 giờ 30 14 giờ 35

Hóa học

50 phút

15 giờ 30 15 giờ 35

Sinh học

50 phút

16 giờ 30 16 giờ 35

60 phút

14 giờ 20 14 giờ 30

24/02/2021

25/02/2021

Chiều

Bài thi
KHXH
và
KHTN

Chiều

Ngoại ngữ

(Lịch thi, môn thi được công bố trên Email, Website của nhà trường)
1.2. Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Gia Phù.
2. Đối tượng dự thi
- Tất cả học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Gia Phù năm học
2021 – 2022 đều phải dự thi.
- Thí sinh tự do (nếu có nhu cầu).
3. Bài thi, phòng thi
3.1. Bài Thi: Tổ chức thi thử 05 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh,
bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên/Khoa học Xã hội (Tổng cộng có 09 môn thi,
gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo
dục công dân).
- 3.2. Phòng thi: Lập 20 phòng thi, mỗi phòng thi có từ 22 đến 24 HS, có
02 giáo viên coi thi.
4. Đăng kí dự thi
- Đối với học sinh lớp 12 của nhà trường và HS trượt TN năm 2021 đang
ôn thi tại trường: GV chủ nhiệm lập danh sách học sinh của lớp (theo mẫu); gửi
danh sách học sinh (bản mềm) tới đồng chí Sầm Vũ Nam theo dõi và sắp xếp các
phòng thi. Hạn hoàn thành: Trước 17h00 ngày 16/02/2022.
- Các thí sinh khác (nếu có): Liên hệ trực tiếp đồng chí Đinh Văn Ban để
đăng ký. Hạn cuối cùng: Trước 11h30 ngày 17/02/2022.
5. Đề thi

- Tổ trưởng CM phân công ra đề thi theo các yêu cầu và trình tự sau:
+ Mỗi giáo viên dạy lớp 12 các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa,
GDCD, T. Anh ra 01 đề, trường hợp môn chỉ có 01 giáo viên dạy cả khối thì giáo
viên đó phải ra 02 đề.
+ Đề ra bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp 2021 của Bộ, nội dung giới hạn
đến phần học trong tuần 23.
+ Giáo viên được phân công ra đề nộp đề cho tổ trưởng CM. Các đề được
cho vào phong bì dán kín, được đánh số ngoài phong bì (Đề Toán 01, đề Toán 02,
....) và có chữ ký niêm phong của tổ trưởng CM và của người ra đề.
+ Các tổ trưởng CM và các nhóm trưởng CM được tổ trưởng CM phân
công thẩm định đề chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức và tính bảo mật của
quy trình ra đề.
+ Sáng ngày 16/02/2022 các tổ trưởng CM nộp các phong bì đựng đề thi
cho đ/c Ban, sau đó đ/c Ban chọn đề ngẫu nhiên, lập biên bản chọn đề thi, đ/c Ban
và tổ trưởng CM cùng ký vào biên bản.
+ Các đề thi được lựa chọn sẽ được bàn giao cho bộ phận sao in.
+ Việc sao in đề thi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật, thực hiện
xong trong ngày 20/02/2022.
6. Coi thi, chấm thi, công bố kết quả
- Việc Coi thi, chấm thi thực hiện theo Quy chế thi TN THPT năm 2021.
- Ban CM trường lập danh sách GV coi thi, chấm thi cụ thể như sau:
+ Tất cả GV của trường đều phải tham gia coi thi.
+ GV chấm thi: Các môn Toán , T. Anh, Sử, Địa, Văn = 03 GV; GDCD =
02 GV/môn; Các môn Lý, Hóa, Sinh = 01 GV/môn.
- Việc chấm thi, lên điểm, xét duyệt kết quả theo yêu cầu xong trước 18
giờ ngày 01/03/2022.
- Trường Trung học phổ thông Gia Phù sẽ công bố Đáp án chính thức trên
website nhà trường, tại địa chỉ: http://thptgiaphu.sogddtsonla.edu.vn.
- Kết quả thi sẽ thông báo đến từng học sinh dự thi, thông báo cho PHHS.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám hiệu
- Xây dựng Kế hoạch thi thử, thông báo công khai nội dung Kế hoạch.
- Chỉ đạo việc phân công ra đề; tổ chức duyệt, sao in đề thi đảm bảo tính
bảo mật. Phân công và tổ chức thực hiện coi, chấm thi nghiêm túc, đúng Quy chế.
2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ
- Quán triệt thực hiện nội dung Kế hoạch tới các thành viên thuộc tổ; Chọn,
cử giáo viên có năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tham gia ra đề, coi thi,
chấm thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Chỉ đạo giáo viên làm công tác chủ nhiệm phối hợp thông báo, tuyên
truyền, vận động học sinh tham dự kỳ thi. Tuyên truyền, vận động phụ huynh học
sinh tạo điều kiện cho con, em mình tham gia các đợt thi thử để nâng cao kỹ năng
và kiến thức nhằm hướng đến kết quả tốt nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học
phổ thông năm 2022 sắp tới.
- Đối với những môn trong chương trình thi: Tổ trưởng các tổ chuyên môn
tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng chuyên môn, rút kinh nghiệm sau đợt thi thử
để ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông lần 1
năm 2022 cho học sinh khối lớp 12 năm học 2021 - 2022 của nhà trường. Đề nghị
các tập thể, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH&GDTX, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La (b/c);
- Ban Giám hiệu;
- Tổ chuyên môn/nghiệp vụ (Th/h);
- Thường trực Ban Đại diện CMHS Trường;
- Ban Đại diện CMHS các lớp 12;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Hà Ngọc Tư

