SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TÔN THẤT TÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 101 /KH-THPTTTT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Thực hiện Công văn số 995 /SGDĐT-QLCLGD ngày 25 tháng 4 năm 2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi
tốt nghiệp THPT năm 2022, Trường THPT Tôn Thất Tùng xây dựng Kế hoạch thực
hiện công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Chỉ đạo toàn thể CBGVNV và học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc Quy
chế thi tốt nghiệp THPT.
- Thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
II. NỘI DUNG CHÍNH
1. Phổ biến quy chế và hướng dẫn học sinh làm hồ sơ ĐKDT, hồ sơ XTN
2. Tổ chức thu hồ sơ ĐKDT, hồ sơ XTN và nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT.
3. Nhập dữ liệu vào phần mềm quản lí thi.
III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CỤ THỂ
Thời gian
thực hiện

Người thực hiện

1

Tập huấn hướng dẫn cho GVCN,
HS 12 về quy chế thi, hướng dẫn
ĐKDT;…

8h45 ngày 29/4/2022

Lãnh đạo trường;
GVCN 12, cô Thuỷ,
cô Tâm, ĐTN,
Giám thị

2

Lập và giao tài khoản cho thí sinh
đang học lớp 12 năm học 20212022

Từ ngày 26/4 đến
ngày 28/4/2022

Cô Nga, cô Tâm, cô
Thuỷ

3

Thí sinh thử đăng ký dự thi
(ĐKDT) trực tuyến trên hệ thống
quản lí thi.

Từ ngày 26/4 đến
ngày 03/5/2022

Cô Tâm, cô Thuỷ,
cô Nga, HS12

4

Tổ chức chi thí sinh đang học lớp
Từ ngày 04/5 đến
12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực
17h00 ngày 13/5/2022
tuyến.

HS12, cô Tâm, cô
Nga, cô Thuỷ

5

Tổ chức cho thí sinh thuộc điểm b,
điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế
Từ ngày 04/5 đến
thi ĐKDT trực tiếp, nhận phiếu 17h00 ngày 13/5/2022
ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh

Thí sinh tự do, cô
Tâm, cô Nga, cô
Thuỷ

TT

Nội dung thực hiện

2
vào hệ thống QLT
6

Hoàn thành in phiếu ĐKDT, phiếu
số 1, số 2 ký đóng dấu và trả cho 17h00 ngày 17/5/2022
học sinh

Cô Tâm, cô Thuỷ

7

Nộp hồ sơ miễm thi môn Ngoại
ngữ, miễn thi tất cả các bài thi
trong xét CNTN, tại Tầng 21 trung
tâm hành chính thành phố.

Cô Thuỷ, học sinh
ĐKDT

8

In danh sách thí sinh ĐKDT theo
thứ tự a,b,c của tên học sinh, thí
Chậm nhất ngày
sinh kí xác nhận thông tin ĐKDT 17h00 ngày 18/5/2022
trên danh sách.

Cô Tâm, cô Nga, cô
Thuỷ, GVCN 12

9

Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin
thí sinh tại trường

Từ ngày 19/5 đến
ngày 20/5/2022

Cô Thủy, GVCN12

10

Sở Kiểm tra và kiểm tra chéo thông
tin thí sinh

Từ ngày 24/5 đến
ngày 25/5/2022

Theo QĐ của Sở

11

Bàn giao danh sách thí sinh ĐKDT
và phiếu ĐKDT hoặc túi hồ sơ
đăng ký dự thi (đối với thí sinh tự
do) cho Sở GDĐT tại Trung tâm
GDTX số 1, 1093 Ngô Quyền

Ngày 27/5/2022

Cô Thuỷ

12

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận
tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo, nhập
dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp
của thí sinh vào hệ thống QLT

Hạn cuối 17h00 ngày
10/6/2022

Cô Tâm, cô Nga, cô
Thuỷ

13

Thông báo công khai những trường
hợp thí sinh không đủ điều kiện dự
thi

Hạn cuối 17h00 ngày
10/6/2022

Cô Thuỷ, lãnh đạo
trường

14

In hoàn thiện cấp giấy báo dự thi
cho thí sinh

Hạn cuối 17h00 ngày
24/6/2022

Lãnh đạo trường, cô
Thuỷ

15

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Từ ngày 06, 07,08 và
ngày 09/7/2022

Thí sinh ĐKDT,
Ban coi thi theo
Quyết định của Sở

16

Nộp hồ sơ đặc cách về Sở GDĐT
tại Tầng 21, trung tâm hành chính
thành phố.

Chậm nhất ngày
15/7/2022

Cô Thuỷ

17

Công bố kết quả thi

Ngày 24/7/2022

Sở GD-ĐT

18

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp
tạm thời, trả học bạ và các loại giấy
chứng nhận liên quan (bản chính
cho thí sinh)

Chậm nhất ngày
30/7/2022

Lãnh đạo trường, cô
Thuỷ

Ngày 19/5/2022

3
19
20
21

Gửi giấy chứng nhận kết quả thi
Chậm nhất ngày
cho thí sinh
30/7/2022
Thu nhận đơn phúc khảo và lập
Từ ngày 24/7 đến
danh sách phúc khảo
17h00 ngày 03/8/2022
Chuyển dữ liệu phúc khảo về Sở

Chậm nhất ngày
04/8/2022

Cô Thuỷ
Cô Thuỷ
Cô Thuỷ

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của
Trường THPT Tôn Thất Tùng, đề nghị CB-GV-NVcó liên quan và học sinh khối 12
theo dõi và thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- LĐT; Tổ công tác thi tốt nghiệp THPT;
- Niêm yết: HĐ, HS;
- Lưu: VT, VP(T)..

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Văn Viết Dũng

