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BÁO CÁO TỔNG KẾT
KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG - CẤP THPT
KHÓA THI NGÀY 12/5/2018
Căn cứ Quyết định số 355 /QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 3 năm 2018 của
Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về thành lập Ban chỉ đạo, kiểm tra và xét kết quả
thi nghề kỳ thi nghề cho học sinh trung học phổ thông, khóa thi ngày 12/5/2018,
năm học 2017-2018.
Kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT đã được tiến hành với diễn tiến và kết quả
như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THI :
1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức và quản lý thi:
- Văn bản số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 11 năm 2008 về hướng
dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông.
- Văn bản số 2842/GDĐT-TrH ngày 22 tháng 11 năm 2010 quy định về tổ
chức và quản lý thi nghề phổ thông.
- Văn bản số 705/GDĐT-TrH ngày 06/3/2018 về tổ chức thi nghề phổ
thông năm học 20167-2018.
- Quyết định số 355 /QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Giám
Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về thành lập Ban chỉ đạo, kiểm tra và xét kết quả thi
nghề kỳ thi nghề cho học sinh trung học phổ thông, khóa thi ngày 12/5/2018.
2. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý và điều hành thi:
Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý - điều hành thi và triển khai
quyết định kỳ thi lúc 14g00 ngày 03/5/2018 tại Trung tâm GDKTTH-HN Lê Thị
Hồng Gấm với thành phần tham dự là các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi
kỳ thi nghề THPT khóa ngày 13/5/2018.
II. DIỄN TIẾN KỲ THI
1. Tình hình diễn tiến kỳ thi :
- Số thí sinh đăng ký thi
: 64.162
- Số môn (nghề) thi
: 13 nghề.
Ngày 10/5/2018 họp Ban lãnh đạo các Hội đồng coi thi.
Ngày 11/5/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo giao đề thi cho Ban chỉ đạo thi các
Hội đồng coi thi. Họp Hội đồng coi thi nghề, sinh hoạt nội quy thi, kiểm tra hồ sơ
thí sinh, cơ sở vật chất….
Từ 8g00 ngày 12/5/2018 thí sinh bắt đầu làm bài thi trắc nghiệm và kết thúc
lúc 9g00. Từ 9g30 thí sinh bắt đầu thi thực hành (theo lịch thi của các Hội đồng thi).
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2. Các công việc coi và chấm thi thực hành, xử lý bài thi lý thuyết, nhập
điểm, so dò, xét duyệt kết quả … được tiến hành và kết thúc theo đúng kế hoạch
của Ban chỉ đạo kỳ thi.
III. TÌNH HÌNH KỲ THI
1. Tình hình thí sinh và kết quả thi:
- Số thí sinh theo danh sách
:
- Số thí sinh dự thi
:
- Số thí sinh vắng
:
- Số thí sinh đạt
:
- Số thí sinh đạt giỏi
:
- Số thí sinh đạt khá
:
- Số thí sinh trung bình
:
- Số thí sinh không đạt
:

64.162
61.055
3.107
59.899
27.957
19.404
12.538
1.156

tỉ lệ
tỉ lệ
tỉ lệ
tỉ lệ
tỉ lệ
tỉ lệ

4.84%
98.11%
45.79%
31.78%
20.54%
1.89%

2. Căn cứ biên bản tổng kết thi của các Hội đồng thi, tổng hợp tình hình
chung như sau :
- Đề thi được bảo mật, thời điểm công bố đề thi tại các hội đồng coi thi đúng
thời gian quy định. Nội dung ra đề thi phù hợp trình độ chung của học sinh, phù hợp
yêu cầu và trọng tâm của chương trình.
- Cơ sở vật chất phục vụ thi lý thuyết và thực hành được Ban lãnh đạo tại các
Hội đồng thi hướng dẫn và kiểm tra chu đáo, thực hiện tốt.
- Lịch thi tiến hành đúng kế hoạch, thời gian quy định, quá trình thi diễn ra
an toàn.
- Việc ghi điểm và xử lý kết quả được tiến hành nghiêm túc đúng quy chế
thi.
Tuy nhiên, một số bài làm trắc nghiệm của học sinh còn sai phạm về cách tô
như: tô sai số báo danh, mã đề thi, dùng bút mực đánh chéo bài….
IV. XỬ LÝ KẾT QUẢ THI:
Để đảm bảo tính chính xác trong việc cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông
cho học sinh, đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các Trung tâm
GDTX, Giám đốc Trung tâm NN-GDTX các quận, huyện hướng dẫn bộ phận học
vụ, kiểm tra số liệu về nhân thân học sinh (ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh…),
báo cáo kết quả đề nghị chỉnh sửa (bằng văn bản) về Sở Giáo dục và Đào tạo qua
phòng Giáo dục Trung học trước ngày 01/9/2018./.

Nơi nhận :
- Giám đốc Sở "để báo cáo”;
- Hiệu trưởng các trường THPT "để
thực hiện";
- Giám đốc các Trung tâm GDTX "để
thực hiện";
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX
các quận, huyện "để thực hiện";
- Lưu: VP, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO KỲ THI
Nguyễn Văn Hiếu
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