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KẾT LUẬN 

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi Trung học phổ thông quốc gia  

tỉnh Lâm Đồng năm 2019 

Thực hiện Quyết định số 529/QĐ-SGDĐT ngày 04/6/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác chuẩn bị thi Trung học phổ thông quốc 

gia tỉnh Lâm Đồng năm 2019, từ ngày 07/6/2019 đến ngày 14/6/2019, Đoàn 

kiểm tra đã kiểm tra tại 38 trường được đặt điểm thi. 

Xét báo cáo kết quả kiểm tra của Trưởng đoàn ngày 15/6/2019, Sở Giáo 

dục và Đào tạo kết luận như sau: 

1. Khái quát chung 

Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Lâm Đồng 

có 38 điểm thi được thành lập theo Quyết định số 394/QĐ-SGDĐT ngày 

03/5/2019. Số thí sinh đăng ký dự thi là 13965; số phòng thi là 600 phòng. 

Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất và làm việc với bộ phận 

có liên quan tại trường đặt làm điểm thi các nội dung: Về công tác tuyên truyền, 

việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền của địa phương chuẩn 

bị các điều kiện cho kỳ thi; công tác phổ biến, quán triệt Quy chế thi THPT quốc 

gia; việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị cho kỳ thi; các phương án 

bảo đảm an toàn kỳ thi. 

2. Kết quả kiểm tra 

- Về công tác tuyên truyền, việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, 

chính quyền của địa phương chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi, phổ biến Quy chế 

thi: Các đơn vị đã phối hợp với Chính quyền, công án và các cơ quan tại địa 

phương. Các trường đã tổ chức phổ biến quy chế thi đến các giáo viên, phụ 

huynh và học sinh 

- Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị cho kỳ thi: Các đơn vị 

đã cơ bản chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị cho kỳ thi. 

+ Đảm bảo số phòng thi và phòng chờ theo quy định, số phòng thi và 

phòng thi dự phòng là 603; số phòng chờ là 50. Đã bố trí số bàn ghế tại phòng 

thi, phòng chờ đảm bảo chỗ ngồi cho 24 thí sinh/phòng, bàn ghế cho cán bộ coi 

thi; bố trí bàn ở hàng lang cho thí sinh đặt vật dụng cá nhân.  

+ Đã bố trí phòng bảo quản đề thi, bài thi theo quy định, có lắp camera và 

02 tủ đựng đề thi, bài thi riêng theo quy định. Tổng số mắt camera đã lắp đặt 
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trong các phòng bảo quản đề thi, bài thi là 84. Đã bố trí phòng y tế, phòng phục 

vụ và bảo vệ theo quy định. 

+ Một số trường đã thực hiện niêm phong các phòng làm việc, phòng học, 

phòng bộ môn, bàn ghế dư thừa, các loại máy vi tính, các thiết bị máy 

móc…không phục vụ cho kỳ thi. 

+ Các trường đặt điểm thi có khuôn viên, hàng rào bảo vệ khu vực thi 

đảm bảo an toàn cho kỳ thi; khu vực nội trú, nhà công vụ, nhà ở của giáo viên, nhà 

ở của dân cách biệt với khu vực thi; đã đóng cổng phân cách khu vực nhà ở giáo 

viên và khu vực thi. 

+ Đã lắp đặt điện thoại cố định có loa ngoài S-phone; trang bị máy photo, 

máy vi tính tại phòng làm việc chung của điểm thi. 

- Các trường đã có phương án đảm bảo các điều kiện về bảo đảm an toàn, 

phòng chống cháy nổ như bố trí bình chữa cháy, máy phát điện dự phòng. 

3. Nhận xét, đánh giá chung 

a) Ưu điểm 

- Các trường được đặt điểm thi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các 

điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 theo quy định.  

- Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, giáo 

viên và học sinh Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2019 và các thông tin liên 

quan đến kỳ thi. 

- Đã tham mưu và phối hợp tốt với địa phương, các cơ quan trong việc 

đảm bảo an toàn và hỗ trợ các điều kiện tinh thần, vật chất cho kỳ thi. 

b) Tồn tại, hạn chế 

Một số trường còn chậm trong công tác chuẩn bị: tại thời điểm kiểm tra, 

chưa tiến hành bắt camera phòng bảo quản đề thi, bài thi (THPT Đạ Tông
1
, 

THPT Hùng Vương
2
), một số trường chưa tổng vệ sinh khu vực thi (do học sinh 

khối 12 còn ôn tập),.... 

4. Một số nhiệm vụ cần tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỳ thi từ đây cho 

đến trước ngày 23 tháng 6 năm 2019  

- Đề nghị các trường THPT tiếp tục phổ biến, quán triệt Quy chế thi 

THPT quốc gia năm 2019 đến cán bộ, giáo viên, đặc biệt là đội ngũ tham gia 

công tác thi và học sinh lớp 12. 

- Yêu cầu Thủ tưởng các đơn vị đặt điểm thi rà soát, thực hiện nghiêm 

những công việc sau: 

                                                 
1
 Trường THPT Đạ Tông đã bắt camera ngày 12/6/2019. 

2
 Trường THPT Hùng Vương đã bắt camera ngày 13/6/2019. 
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+ Tổng vệ sinh trường lớp, tháo gỡ các đồng hồ và bảng phụ trong các 

phòng thi, sắp xếp bàn ghế theo quy cách, bố trí bình chữa cháy vào các phòng, 

các khu vực  quy định. 

+ Trang bị hộp (tủ) có khóa để đựng đầu thu camera và bộ tích điện cho 

camera phòng bảo quản bài thi, đề thi. 

+ Có biện pháp cách khu vực thi với khu vực nhà công vụ, khu vực nhà 

dân, khóa các cổng phụ có lối đi ra phía nhà dân (Trường THPT Đạ Tông, 

Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, Trường THPT Di Linh, Trường THPT Đạ 

Huoai). 

+ Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong kỳ thi: bố trí bình 

chữa cháy tại phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng làm việc chung của điểm thi. 

+ Tắt và niêm phong các camera trong phòng thi (Trường THPT Đạ 

Tông, Trường THPT Bùi Thị Xuân). 

+ Lắp đặt máy tính, máy photo, điện thoại có loa ngoài tại phòng làm việc 

của điểm thi. 

+ Tổ chức niêm phong các phòng làm việc, phòng học, phòng bộ môn, 

bàn ghế dư thừa, các loại máy vi tính, các thiết bị máy móc, camera…không 

phục vụ cho kỳ thi. 

Trên đây là kết luận kiểm tra công tác chuẩn bị công tác chuẩn bị thi 

Trung học phổ thông quốc gia tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Đề nghị Thủ trưởng 

các trường đặt điểm thi khẩn trương tổ chức thực hiện các kiến nghị theo kết 

luận./. 

Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo thi tỉnh Lâm Đồng; 

- Thanh tra Bộ GDĐT; 

- Văn phòng và các phòng Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở ; 

- Lưu: VT, TTr. 
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