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KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 

        Căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2021 -2022 

        Căn cứ kết quả cuộc họp với Đại diện cha mẹ học sinh khối 12 trường Tiểu học, THCS 

và THPT Hồng Đức vào ngày 05/5/2022;  

 Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 

xây dựng kế hoạch thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2021- 2022. 

         Ban Chuyên môn xây dựng Kế hoạch thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2021- 2022 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

   1. Mục đích 

- Nhằm tạo điều kiện cho học sinh tích lũy kinh nghiệm, làm quen với quy chế thi,; 

làm quen với các dạng đề, kỹ năng làm bài thi. 

- Thông qua kỳ thi thử, giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học, đánh giá chính 

xác trình độ kiến thức của bản thân; điều chỉnh phương pháp học tập để hướng tới đạt kết 

quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

- Thông qua kết quả thi thử, giáo viên tự điều chỉnh phương pháp dạy học sao cho 

để học sinh tiếp thu được tốt nhất. 

2. Yêu cầu 

- Kỳ thi thử  tốt nghiệp THPT diễn ra phải an toàn, nghiêm túc; giáo viên coi thi và 

học sinh dự thi thực hiện theo đúng quy chế thi cử của Bộ GD&ĐT. 

- Đề thi phải tuyệt đối bí mật, nội dung bám sát vào chuẩn kiến thức của Bộ 

GD&ĐT, dựa vào phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2022, thời gian và hình 

thức thi của từng bài thi. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

         Tất cả học sinh đang học lớp 12 trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức năm học 2021 

– 2022. 



III. NỘI DUNG 

1. Thời gian 

Thứ 3, 4 ngày 14, 15/6/2022 

Thứ/Ngày Buổi 
Bài thi/môn thi Thời gian 

làm bài 

Giờ 

phát đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

Giờ thu 

bài 

Thứ 3 

14/6/2022 

Sáng Ngữ Văn 120 phút 7h30 7h35 9h35 

Chiều Toán 90 phút 14h20 14h30 16h00 

Thứ 4 

15/6/2022 

Sáng 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 7h30 7h35 8h25 

Địa lí 50 phút 8h30 8h35 9h25 

GDCD 50 phút 9h30 9h35 10h25 

KHTN 

Vật lí 50 phút 7h30 7h35 8h25 

Hóa học 50 phút 8h30 8h35 9h25 

Sinh học 50 phút 9h30 9h35 10h25 

Chiều  Tiếng Anh 60 phút 14h20 14h30 15h30 

2.  Đề thi   

        Theo đúng cấu trúc đề tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đề thi sẽ đảm 

bảo cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao, vừa đáp ứng yêu cầu cơ 

bản cho hầu hết thí sinh và yêu cầu nâng cao nhằm phân hóa trình độ học sinh phục vụ xét 

tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng. 

Số lượng đề: Các môn thi trắc nghiệm 24 mã đề (dựa trên 02 đề gốc cùng ma trận) 

Môn thi tự luận: 01 đề 

Nội dung các nhóm tự thống nhất, nhóm trưởng, tổ trưởng thẩm định đề và nộp đề, 

kèm đáp án, hướng dẫn chấm cho đc Phạm Thị Huyền chậm nhất thứ 7 ngày 28/5/2022. 

Nằm trong chương trình phổ thông, chủ yếu là kiến thức lớp 12 

Mỗi học sinh làm 4 bài thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng anh, Tổ hợp Khoa học tự nhiên 

hoặc Tổ hợp Khoa học xã hội.  

        Hình thức thi và thời gian làm bài: 

Các môn Toán(90’), Tiếng anh(60’); Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa và GDCD (50’/môn) 

thi theo hình thức trắc nghiệm.  

Môn Ngữ văn (120’) thi theo hình thức tự luận. 

IV. Kế hoạch tổ chức 

1. Thành lập ban tổ chức thi thử TNTHPT lớp 12 theo đề thi của trường 



- Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Văn Tuynh – Phụ trách chung. 

- Phó trưởng ban:  

+ Đ/c Phạm Thị Huyền 

+ Đ/c Nguyễn Văn Hải 

- Thư ký: Đ/c Nguyễn Văn Ninh và Trần Thị Phương Nga. 

- Phụ trách cơ sở vật chất và an ninh trật tự: Đ/c Nguyễn Văn Thế. 

2 Phân công nhiệm vụ 

- Đ/c Phạm Thị Huyền tổ chức hướng dẫn học sinh học quy chế thi; Xây dựng kế 

hoạch tổ chức coi thi, chấm thi và nhập điểm, thống kê điểm và thực hiện các báo 

cáo, dự trù kinh phí chi cho việc coi thi, chấm thi và nhập điểm. 

- Đ/c Nguyễn Văn Hải: Phân công giám thị và điều hành các buổi thi. 

- Đ/c Nguyễn Văn Ninh: dựa trên số học sinh đăng kí bài thi tổ hợp môn KHTN, 

KHXH phân chia phòng thi; phụ trách phần nhập điểm môn Ngữ văn, thông kê điểm 

thi từng môn thi, bài thi theo hướng dẫn.  

- Đ/c Trần Thị Phương Nga: Thư ký hội đồng coi, Ghi chép các biên bản của hội đồng 

coi, chấm thi; Phụ trách chấm thi môn Ngữ văn. 

- In sao đề, chuẩn bị giấy, phiếu làm bài, giấy nháp: đc Nguyễn Mai Phương 

- Chuẩn bị văn phòng phẩm: đc Hoàng Thị Minh Hằng. 

3. Phân công ra đề, thẩm định và chấm 

TT Môn Phụ trách Gv phụ trách chính-

Thẩm định 

Phân công chấm 

1 Toán Nhóm Toán Nguyễn Ngọc Mai Nhóm Toán 

2 Ngữ văn Nhóm Ngữ văn Nguyễn Thị Hải Nhóm Ngữ văn 

3 Tiếng Anh Nhóm Tiếng Anh Vũ Văn Cương NhómTiếng Anh 

4 Lịch sử Nhóm Lịch sử Nguyễn Thị Nhài Nhóm Lịch sử 

5 Địa lí Nhóm Địa lí Phạm Thị Duyên Nhóm Địa lí 

6 GDCD Nhóm GDCD Nguyễn Ngọc Yến Nhóm GDCD 

7 Vật lí Nhóm Vật lí Nguyễn Thị Thu Nhóm Vật lí 

8 Hóa học Nhóm Hóa học Trần Trọng Tuyền Nhóm Hóa học 

9 Sinh học Nhóm Sinh học Trần Thị Lành Nhóm Sinh học 

4. Yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm 

GVCN thông báo đến học sinh, phụ huynh về lịch thi thử TN THPT. 



Quán triệt các em thực hiện đúng quy chế thi… 

5. Yêu cầu đối với GVBM 

- Tổ chức ôn tập cho các em học sinh, hướng dẫn các em kĩ năng làm bài. 

- Kèm cặp những học sinh có lực học còn yếu 

6. Yêu cầu đối với học sinh 

- Nghiêm túc thực hiện theo sự hướng dẫn của các thầy cô giám thị. 

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập: máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo 

văn bản, Atlat Địa lí 

7. Thực hiện báo cáo 

- Các nhóm nộp kết quả chậm nhất ngày 18/6//2022. 

- Đc Phạm Thị Huyền thực hiện tổng hợp báo cáo BGH. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên đây là kế hoạch thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 do trường Tiểu học, THCS 

và THPT Hồng Đức tổ chức. Đề nghị các bộ phận thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./. 

 

BGH PHÊ DUYỆT 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã kí) 
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PHẠM THỊ HUYỀN 

 


