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THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 

và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông 

tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 04/2018/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
 

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ 

quan ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị 

định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo 

dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa 

đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 

năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, 

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT 

ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/ TT-
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BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ 
thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành 
kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau: 

1. Điểm (iii) khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"(iii) cung cấp dữ liệu làm cơ sở để tuyển sinh ĐH, CĐ." 

2. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"2. Nội dung thi: Nội dung thi nằm trong Chương trình cấp trung học phổ 

thông, chủ yếu là chương trình lớp 12." 

3. Điểm c và điểm d khoản 1 Điều 6 được sửa đổi bổ sung như sau: 

"c) Uỷ viên: Lãnh đạo các vụ, cục có liên quan thuộc Bộ GDĐT; một số 

lãnh đạo đại học, học viện, trường ĐH; một số lãnh đạo trường CĐ, TC nhóm 

ngành đào tạo giáo viên; lãnh đạo Cục An ninh Chính trị nội bộ và lãnh đạo một 

số đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ Công an; 

d) Thư ký: Cán bộ, công chức các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GDĐT và 

Bộ Công an." 

4. Bổ sung gạch đầu dòng thứ tư vào điểm a; sửa đổi, bổ sung điểm b 

khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 8 như sau: 

"- Những người tham gia Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham gia 

Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận." 

"b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng thi 

- Tiếp nhận và quản lý dữ liệu đăng ký dự thi thuộc Sở GDĐT; đánh số báo 
danh, xếp phòng thi; chuẩn bị các tài liệu, mẫu, biểu dùng tại Điểm thi, phòng thi; 

- Nhận, bảo quản bài thi tự luận và Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh 
được đóng trong túi/bì (sau đây gọi chung là túi) trong tình trạng còn nguyên 
niêm phong từ Ban Coi thi; 

- Bàn giao bài thi tự luận cho Ban Làm phách trong tình trạng còn nguyên 
niêm phong của Ban coi thi; 

- Nhận, bảo quản bài thi tự luận đã cắt phách, đầu phách được đóng trong 
các túi có niêm phong từ Ban Làm phách;  

- Bàn giao túi chứa bài thi tự luận đã làm phách (trong tình trạng còn 
nguyên niêm phong của Ban Làm phách) cho Ban Chấm thi tự luận; bàn giao túi 
chứa Phiếu TLTN (trong tình trạng còn nguyên niêm phong từ Ban Coi thi) cho 
Ban Chấm thi trắc nghiệm và thực hiện các công tác nghiệp vụ liên quan; 
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- Quản lý các tài liệu liên quan tới bài thi tự luận và Phiếu TLTN. Lập biên 
bản xử lý điểm bài thi tự luận (nếu có); 

- Quản lý dữ liệu kết quả thi và Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch 
Hội đồng thi phân công." 

"b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Làm phách  

- Nhận túi bài thi tự luận từ Ban Thư ký Hội đồng thi (túi bài thi trong tình 
trạng còn nguyên niêm phong từ các Điểm thi); 

- Làm phách, bảo mật số phách bài thi tự luận theo văn bản hướng dẫn thực 
hiện quy chế này; 

- Bảo quản đầu phách theo chế độ mật trong suốt thời gian đang chấm cho 
đến khi hoàn thành chấm bài thi tự luận;  

- Bàn giao bài thi đã làm phách (được đóng trong túi có niêm phong của 
Ban làm phách) cho Ban Thư ký Hội đồng thi;  

- Bàn giao đầu phách (được đóng trong túi có niêm phong của Ban làm 
phách) cho Ban Thư ký Hội đồng thi sau khi việc chấm bài thi tự luận đã hoàn 
thành." 

5. Khổ thứ hai điểm a khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Thí sinh tự do, thí sinh GDTX được bố trí dự thi tại một số Điểm thi cùng 
với thí sinh Giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi (sau đây viết 
tắt là HSPT) và do Giám đốc sở GDĐT quyết định. Tại các Điểm thi đó, việc lập 
danh sách để sắp xếp phòng thi (không phân biệt thí sinh tự do, GDTX hay 
HSPT) được thực hiện như điểm a khoản 1 điều này." 

6. Khoản 7 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:  

"7. Quy trình ra đề thi 

a) Soạn thảo đề thi, thẩm định, tinh chỉnh: Căn cứ yêu cầu của đề thi, mỗi Tổ 

ra đề thi có trách nhiệm soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án, hướng dẫn 

chấm thi (chính thức và dự bị) cho một bài thi/môn thi. Việc soạn thảo, thẩm định, 

tinh chỉnh đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi phải đáp ứng các yêu cầu quy định 

tại Điều 15 của Quy chế này.  

Riêng đối với đề thi trắc nghiệm,  Ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn 

hóa được xây dựng theo quy định của Bộ GDĐT là nguồn tham khảo quan trọng 

để soạn thảo đề thi theo quy trình sau: 

- Cán bộ Hội đồng ra đề thi rút các câu hỏi thi trắc nghiệm từ Ngân hàng câu 

hỏi thi;  

- Trưởng môn đề thi của từng môn thi phân công các thành viên trong Tổ ra 

đề thẩm định từng câu hỏi thi trắc nghiệm; 

- Tổ ra đề làm việc chung, lần lượt tinh chỉnh từng câu trắc nghiệm và tổ 
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hợp thành đề thi theo đúng yêu cầu về nội dung đề thi được quy định tại Điều 15 

của Quy chế này; sau khi tinh chỉnh lần cuối, Trưởng môn đề thi ký tên vào các 

đề thi và bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng ra đề thi; 

- Cán bộ Hội đồng ra đề thi thực hiện khâu trộn đề thi thành nhiều phiên 

bản khác nhau; 

- Tổ ra đề rà soát từng phiên bản của đề thi, đáp án và ký tên vào từng 

phiên bản của đề thi; 

b) Phản biện đề thi: 

- Sau khi soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh, các đề thi được tổ chức phản 

biện độc lập. Các cán bộ phản biện đề thi có trách nhiệm đọc, giải đề và đánh giá 

đề thi theo các yêu cầu quy định tại Điều 15 của Quy chế này; đề xuất phương án 

chỉnh lý, sửa chữa đề thi nếu thấy cần thiết; 

- Ý kiến đánh giá của các cán bộ phản biện đề thi là một căn cứ để Chủ tịch 

Hội đồng ra đề thi tham khảo trong việc quyết định duyệt đề thi." 

7. Tên; khoản 1 và khoản 2 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 19. Bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại Điểm thi 

1. Đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề 

thi, tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khoá và niêm phong (nhãn 

niêm phong phải có đủ chữ ký của Trưởng điểm và Phó Trưởng điểm là người 

của trường ĐH, CĐ phối hợp), chìa khóa do Trưởng Điểm thi giữ. Khi mở niêm 

phong phải có chứng kiến của Công an và những người ký nhãn niêm phong; 

đồng thời lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong, biên 

bản phải có đủ họ và tên, chữ ký của Trường Điểm thi và những người chứng kiến. 

2. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực 

và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản 

đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi 

hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày, thời gian tối thiểu lưu dữ liệu của 

camera thực hiện theo văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế này; có ít nhất 01 

công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và 01 cán bộ làm nhiệm vụ tại Điểm thi của 

trường ĐH, CĐ (Phó Trưởng điểm thi hoặc thư ký) thường trực đêm tại phòng 

trong thời gian đề thi, bài thi được lưu tại Điểm thi." 

8. Điểm m khoản 1 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"m) Sau khi bàn giao xong, túi đựng bài thi, phiếu thu bài của từng phòng 

thi được thư ký của Điểm thi cùng hai CBCT niêm phong tại chỗ. Nhãn niêm 

phong (theo mẫu quy định trong văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế này) được 
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dán vào chính giữa tất cả các mép dán của túi đựng bài thi, Phó trưởng Điểm thi 

của trường ĐH, CĐ phối hợp ký và ghi rõ họ tên trên nhãn niêm phong, hai 

CBCT ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi đựng bài thi rồi đóng dấu giáp lai 

nhãn niêm phong (sử dụng dấu của cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi), dùng băng 

keo trong suốt dán vòng quanh dọc theo chiều dài mép dán của túi đựng bài thi, 

đè lên nhãn niêm phong. Thư ký của Điểm thi và hai CBCT ghi rõ họ tên và ký 

vào biên bản bàn giao;" 

9. Khoản 2 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"2. Phòng chứa bài thi, tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi phải an toàn, 

chắc chắn, phải được khoá và niêm phong, trên nhãn niêm phong phải có đủ chữ 

ký của người giữ chìa khóa và thanh tra; chìa khóa của tủ, thùng hoặc các vật dụng 

đựng bài thi do một cán bộ Thư ký làm nhiệm vụ tại Ban chấm thi (trắc nghiệm, tự 

luận) giữ, chìa khóa cửa phòng chứa bài thi do Trưởng Ban chấm thi (trắc nghiệm, 

tự luận) giữ; khi đóng, mở phải có sự chứng kiến của công an và thanh tra. Phòng 

chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận phải có các thiết bị phòng 

chống cháy, nổ; có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 

giờ/ngày, thời gian tối thiểu lưu dữ liệu của camera thực hiện theo văn bản hướng 

dẫn thực hiện quy chế này; có công an bảo vệ, giám sát 24 giờ/ngày." 

10. Điều 26 được sửa đổi như sau: 

"Điều 26. Chấm bài thi trắc nghiệm 

1. Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ trì tổ chức chấm bài thi 

trắc nghiệm tại các Hội đồng thi. Sở GDĐT địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị 

điều kiện cơ sở vật chất, tài chính; hệ thống máy tính, máy quét ảnh và các thiết bị 

phụ trợ đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn hằng năm của Bộ GDĐT; phối hợp với 

lực lượng công an, bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn cho việc chấm thi trắc nghiệm. 

2. Ban Chấm thi trắc nghiệm 

Trường ĐH được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cử người (đúng thành phần quy 

định tại khoản này) để Giám đốc Sở GDĐT ra Quyết định thành lập Ban Chấm 

thi trắc nghiệm. Ban Chấm thi trắc nghiệm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ 

đạo thi THPT quốc gia. Thành phần của Ban Chấm thi trắc nghiệm gồm: 

a) Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm là lãnh đạo Trường ĐH đảm nhiệm. 

Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm điều hành công tác chấm thi trắc nghiệm và 

chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia về thời gian, quy 

trình và chất lượng chấm thi; có quyền thay đổi hoặc đình chỉ việc chấm thi đối với 

những các thành viên thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế thi hoặc có nhiều sai sót 

khi thực hiện nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm kiểm tra, xác minh khi có bất 
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thường xảy ra theo yêu cầu của Tổ Giám sát. 

b) Phó Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo các phòng, ban thuộc 

trường ĐH đảm nhiệm; trong đó, Phó Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm thường 

trực do lãnh đạo Phòng có chức năng quản lý công tác Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng hoặc quản lý Đào tạo đảm nhiệm. Phó Trưởng ban có thể kiêm nhiệm làm 

trưởng không quá 01 tổ chuyên môn và thực hiện các công việc theo sự phân 

công của Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm. 

c) Các tổ chuyên môn của Ban Chấm thi trắc nghiệm gồm: 

- Tổ Thư ký: Tổ trưởng tổ thư ký do một Phó Trưởng ban kiêm nhiệm, các 

thành viên là cán bộ, giảng viên của trường ĐH. Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp 

Trưởng ban chuẩn bị các văn bản, tài liệu, mẫu biểu, biên bản phục vụ công tác 

chấm thi trắc nghiệm; giao nhận bài thi từ Hội đồng thi; mở, đóng niêm phong túi 

bài thi; bảo quản bài thi trong thời gian lưu tại phòng chấm thi trắc nghiệm; giám 

sát thực hiện quy trình chấm thi và thực hiện các công việc khác theo phân công 

của Trưởng ban. 

- Tổ Chấm bài thi trắc nghiệm (BTTN): Tổ trưởng Tổ Chấm BTTN là Phó 

Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm thường trực đảm nhiệm, các thành viên là cán 

bộ kỹ thuật của trường ĐH và không quá 02 cán bộ kỹ thuật được huy động từ các 

sở GDĐT không thuộc địa phương có bài thi được chấm (nếu trường ĐH có yêu 

cầu). Cán bộ kỹ thuật phải am hiểu sâu về công nghệ thông tin và phần mềm chấm 

thi trắc nghiệm.  

- Tổ Giám sát, gồm ít nhất 03 người (01 Tổ trưởng và ít nhất 02 thành viên): 

Tổ trưởng Tổ Giám sát là Trưởng phòng/ban hoặc cán bộ chuyên trách làm công tác 

thanh tra nội bộ, các thành viên Tổ giám sát là viên chức của trường ĐH. 

Tổ Giám sát làm việc độc lập các tổ chuyên môn khác. Tổ Giám sát có 

nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quy trình chấm bài thi trắc nghiệm, quy trình bảo 

quản bài thi tại Phòng chấm thi trắc nghiệm theo quy định. Trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ, nếu thấy có bất thường Tổ Giám sát phải báo cáo Trưởng ban để 

tạm dừng quá trình chấm thi, đề nghị Trưởng ban kiểm tra, xác minh và xử lý 

trước khi tiếp tục. 

Các thành viên của Ban Chấm thi trắc nghiệm chấp hành sự phân công của 

Trưởng ban, thực hiện đúng các quy định của Quy chế này; thành viên trong các 

tổ chuyên môn tuân thủ sự điều hành trực tiếp của Tổ trưởng. 

3. Người có người thân dự thi trong năm tổ chức kỳ thi không tham gia Ban 

Chấm thi trắc nghiệm tại địa phương có người thân dự thi.  

4. Quy định chung về chấm bài thi trắc nghiệm 
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a) Các thành viên của Ban Chấm thi trắc nghiệm, các thành viên Tổ Giám sát 

và người đang thi hành nhiệm vụ liên quan không được mang theo bút chì, tẩy và 

các vật dụng bị cấm khác theo quy định vào phòng chấm thi; không được sửa chữa, 

thêm bớt vào Phiếu TLTN của thí sinh với bất kỳ hình thức nào và bất kỳ lí do gì. 

b) Kỹ thuật viên thực hiện nhiệm vụ trực tiếp chấm bài thi trắc nghiệm phải 

nghiêm túc tuân thủ quy trình chấm bài thi trắc nghiệm theo văn bản hướng dẫn thực 

hiện Quy chế này; trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện bất thường phải báo ngay 

với Tổ trưởng Tổ Châm BTTN để cùng Tổ Giám sát lập biên bản, báo cáo Trưởng 

Ban Chấm thi trắc nghiệm xử lý. 

c) Các Phiếu TLTN (bài làm của thí sinh) đều phải được chấm bằng máy với 

cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GDĐT cung cấp. 

d) Ngay khi quét xong toàn bộ bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, toàn bộ 

dữ liệu ảnh quét (đã được mã hóa) phải được sao lưu ra đĩa CD hoặc DVD thành 03 

bộ đĩa giống nhau, đóng gói niêm phong và bàn giao 01 bộ đĩa cho Chủ tịch Hội 

đồng thi lưu trữ , 01 bộ đĩa Ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ, khi sử dụng các bộ đĩa 

này phải báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc gia; 01 bộ đĩa gửi về Bộ GDĐT để quản lý và 

giám sát; đồng thời, gửi tệp dữ liệu ảnh quét dưới dạng mã hóa về Bộ GDĐT 

(phương thức gửi được hướng dẫn trong văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế này). 

đ) Xử lý kỹ thuật dữ liệu ảnh quét: Sau khi hoàn thành khâu quét bài thi và 

gửi dữ liệu ảnh quét về Bộ GDĐT nêu tại điểm d khoản này, phải thực hiện quy 

trình xử lý kỹ thuật dữ liệu ảnh quét theo hướng dẫn chi tiết trong văn bản hướng 

dẫn thực hiện Quy chế này. 

Trong quá trình xử lý kỹ thuật, khi mở niêm phong đĩa CD chứa dữ liệu chấm 

bài thi trắc nghiệm của Bộ GDĐT phải có sự giám sát của công an và Tổ Giám sát, 

lập biên bản mở niêm phong rồi mới tiến hành các bước tiếp theo. 

e) Sau khi hoàn thành khâu xử lý kỹ thuật dữ liệu ảnh quét nêu tại điểm đ 

khoản này, Tổ Chấm BTTN mới được tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng 

máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi 

và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp. Thống nhất sử dụng mã bài thi, 

môn thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ GDĐT. Trong quá trình xử lý, 

Ban Chấm thi trắc nghiệm phải thực hiện nghiêm túc việc cập nhật và báo cáo kịp 

thời với Bộ GDĐT.  

g) Ngay sau khi hoàn thành việc chấm toàn bộ bài thi trắc nghiệm của Hội 

đồng thi, phải lưu các tệp dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức 

(được xuất ra từ phần mềm, đảm bảo cấu trúc và yêu cầu theo đúng quy định của Bộ 

GDĐT) vào 03 bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám 

sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản; 01 đĩa gửi về Bộ GDĐT; 01 đĩa bàn 

giao cho Chủ tịch Hội đồng thi để gộp chung (qua phần mềm chuyên dụng) vào cơ 
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sở dữ liệu kết quả thi cùng với kết quả chấm thi các bài thi tự luận và lưu giữ; 01 đĩa 

Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ , đồng thời, dùng để chuyển các tệp dữ 

liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức qua Hệ thống quản lý thi 

THPT quốc gia về Bộ GDĐT. 

5. Bộ GDĐT thực hiện thanh tra trực tiếp tất cả các nhiệm vụ của Ban Chấm 

thi trắc nghiệm theo quy định của Quy chế này." 

11. Dẫn ý Khoản 1 và điểm c khoản 1 Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"1. Sở GDĐT thành lập Ban Phúc khảo bài thi tự luận (BTTL). Thành phần 

Ban Phúc khảo BTTL gồm:" 

"c) Các uỷ viên: Cán bộ, giáo viên có chuyên môn tốt, đang giảng dạy đúng 

môn thi tự luận được phân công chấm.  

Những giáo viên đang trong thời kỳ tập sự, thành viên Ban Thư ký Hội 

đồng thi không được tham gia chấm phúc khảo. Người đã chấm bài thi nào tại 

Ban Chấm thi tự luận thì không được chấm phúc khảo bài thi đó của Ban Phúc 

khảo BTTL.  

Ban Phúc khảo BTTL có nhiệm vụ: Kiểm tra các sai sót như cộng sai điểm, 

ghi nhầm điểm bài thi; chấm lại các bài thi theo đơn đề nghị của thí sinh; trình 

Chủ tịch Hội đồng thi quyết định điểm bài thi sau khi đã chấm phúc khảo." 

12. Sửa đổi nội dung khoản 2; bổ sung khoản 3 vào Điều 29 như sau:  

"2. Trường đại học được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức chấm bài 

thi trắc nghiệm cử người để Giám đốc Sở GDĐT ra Quyết định thành lập Ban 

Phúc khảo BTTN. Ban Phúc khảo BTTN có thành phần tương tự Ban Chấm thi 

trắc nghiệm được quy định tại Điều 26 Quy chế này. Người đã tham gia Ban 

Chấm thi trắc nghiệm không tham gia trong thành phần của Ban Phúc khảo 

BTTN. 

Ban Phúc khảo BTTN có nhiệm vụ kiểm tra lại các sai sót trong quy trình 

xử lý bài thi trắc nghiệm; kiểm tra, rà soát các lỗi kỹ thuật; chấm lại các bài thi 

theo đề nghị của thí sinh. 

Trưởng Ban Phúc khảo BTTN, duyệt, bàn giao kết quả phúc khảo cho Chủ 

tịch Hội đồng thi để trả kết quả phúc khảo cho thí sinh." 

"3. Địa điểm tổ chức phúc khảo bài tự luận và bài thi trắc nghiệm được bố 

trí tại khu vực do sở GDĐT chuẩn bị và phải đảm bảo các điều kiện cơ sở vật 

chất, hệ thống máy tính, máy quét ảnh và các thiết bị phụ trợ; đảm bảo an ninh, an 

toàn như đối với việc tổ chức chấm thi bài tự luận, bài thi trắc nghiệm được quy 
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định tại Điều 23 và Điều 26 Quy chế này." 

13. Gạch đầu dòng thứ ba điểm b khoản 3 và khoản 5, khoản 6 Điều 30 

được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"- Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo phải có ít 

nhất từ hai người trở lên và có sự giám sát của cán bộ thanh tra. Tuyệt đối giữ bí 

mật về quan hệ giữa số báo danh và thông tin cá nhân của thí sinh với số phách." 

"5. Phúc khảo bài thi trắc nghiệm: 

a) Ban Phúc khảo BTTN cùng Ban Thư ký Hội đồng thi tổ chức rút các bài 

thi của thí sinh có đề nghị phúc khảo, đóng túi niêm phong và bàn giao cho 

Trưởng Ban Phúc khảo BTTN. 

b) Ban Phúc khảo BTTN thực hiện quy trình phúc khảo bài thi trắc nghiệm 

theo hướng dẫn chi tiết trong văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế này. 

c) Điểm chấm lại của Ban Phúc khảo BTTN được Trưởng ban ký duyệt là 

điểm thi BTTN chính thức của thí sinh trong kỳ thi." 

"6. Báo cáo kết quả phúc khảo 

Điểm các bài thi tự luận được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban 

Phúc khảo BTTL trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định; điểm các bài thi trắc 

nghiệm được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo BTTN duyệt và 

bàn giao Chủ tịch Hội đồng thi. Hội đồng thi cập nhật điểm của thí sinh sau phúc 

khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo hướng dẫn chi tiết trong văn bản 

hướng dẫn thực hiện Quy chế này. Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo, gửi dữ liệu cho 

Bộ GDĐT, đồng thời công bố, trả kết quả phúc khảo cho thí sinh.  

Đối với thí sinh có bài thi/ môn thi thay đổi điểm sau phúc khảo, Hội đồng 

thi in lại Giấy chứng nhận kết quả thi trả cho thí sinh, đồng thời thu hồi và hủy 

Giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo." 

14. Điểm c khoản 2 Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"c) Học sinh Giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh 

kiểm, học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với 

chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có Giấy chứng nhận 

nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp do sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy 

nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học THPT được cộng 

điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt 

nghiệp trung cấp như sau: 
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- Loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với 

Bằng trung cấp: cộng 2,0 điểm;  

- Loại khá đối với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối 

với Bằng trung cấp: cộng 1,5 điểm;  

- Loại trung bình: cộng 1,0 điểm." 

15. Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"a) ĐXTN đối với Giáo dục THPT được tính theo công thức sau: 
 

 

 b) ĐXTN đối với GDTX được tính theo công thức sau: 
 

 

16. Khoản 9 Điều 51 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"9. Đảm bảo kinh phí tổ chức kỳ thi, kể cả kinh phí chi trả cho cán bộ, 

giảng viên các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, đơn vị khác được 

Bộ GDĐT điều động về địa phương tham gia tổ chức thi, coi thi, chấm thi, phúc 

khảo và các công việc có liên quan khác (nếu có)." 

17. Khoản 2 Điều 53 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"2. Thành lập đoàn cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi tại các 

Hội đồng thi ở các địa phương theo điều động của Bộ GDĐT. Kinh phí cho cán 

bộ, giảng viên các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo điều động về địa phương tham gia tổ chức thi, coi thi, chấm thi và 

các công tác liên quan khác do địa phương chi trả theo quy định hiện hành." 

Điều 2.  

1. Thay thế cụm từ "các sở Giáo dục và Đào tạo" bằng cụm từ "các sở Giáo 

dục và Đào tạo, sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ (gọi chung là sở Giáo dục và 

đào tạo và được viết tắt là sở GDĐT)" tại khoản 2 Điều 1. 

2. Thay thế cụm từ "Ban Chấm thi" bằng cụm từ "Ban Chấm thi tự luận" tại: 

khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 8; khoản 1 Điều 24; điểm c khoản 1 Điều 29. 

Tổng điểm 4 bài thi + Tổng điểm khuyến khích (nếu có)        (Điểm trung 
  +  bình cả năm 

__  lớp 12) x 3 
 

10 

4 Điểm  
+   ưu tiên 

   (nếu có) 

ĐXTN = 
 

     (Điểm trung 
 +  bình cả năm        

__ lớp 12) x 3 

Tổng điểm  
khuyến khích (nếu có) 

4 

Tổng điểm 3 bài thi 

3 

 
x 7

     Điểm  
+  ưu tiên       
    (nếu có) 

                 "     

ĐXTN = 
10 

+ 

 
x 7 
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3. Thay thế cụm từ "Trưởng ban Chấm thi" bằng cụm từ "Trưởng Ban Chấm 

thi tự luận" tại: khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 24; điểm a khoản 1, điểm b và điểm 

c khoản 2 Điều 27; điểm a khoản 1 Điều 29.  

4. Thay thế cụm từ "Trưởng ban Chấm thi" bằng cụm từ "Trưởng Ban Chấm 

thi (tự luận/trắc nghiệm)" tại điểm e khoản 4 Điều 49. 

5. Thay thế cụm từ "Ban Phúc khảo" bằng cụm từ "Ban Phúc khảo bài thi tự 

luận" tại: khoản 1, điểm e khoản 3 Điều 8; dẫn ý, khổ thứ tư khoản 1, dẫn ý khoản 2 

Điều 29; dẫn ý điểm b, gạch đầu dòng thứ hai điểm b khoản 3 Điều 30. 

6. Thay thế cụm từ "Trưởng ban Phúc khảo" bằng cụm từ "Trưởng Ban Phúc 

khảo bài thi tự luận" tại: điểm a khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 1 Điều 29; điểm a 

khoản 3 và gạch đầu dòng thứ hai, thứ ba, thứ năm điểm b khoản 4 Điều 30.  

7. Thay thế cụm từ "phúc khảo bài thi" bằng cụm từ "phúc khảo bài thi tự 

luận" tại dẫn ý của khoản 3 Điều 30. 

8. Thay thế cụm từ "sở GDĐT" bằng cụm từ "địa phương" tại khoản 1 Điều 44. 

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2019. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cục trưởng Cục 

Nhà trường – Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Đào tạo – Bộ Công an; Giám đốc 

sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; 

Hiệu trưởng trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên chịu 

trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

   

Nơi nhận: 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; 
- Ban Tuyên giáo TƯ; 
- Bộ trưởng; 
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam; 
- Bộ Công an; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Như Điều 4; 
- Công TTĐT Chính phủ; 
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT; 
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLCL. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Độ 

   




