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KẾT LUẬN
Về việc Thanh tra kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông
năm học 2019-2020
Thực hiện Quyết định thanh tra số 214/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 12 năm
2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra kỳ thi chọn học sinh
giỏi quốc gia (HSG QG) trung học phổ thông (THPT) năm học 2019-2020;
Tổ thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác coi thi, từ ngày 26/12/2019 đến
ngày 29/12/2019 thanh tra coi thi, Hội đồng coi thi đặt tại Trường THPT Chuyên
Nguyễn Quang Diêu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 03/01/2020 của Tổ trưởng Tổ thanh tra,
Sở GDĐT kết luận như sau:
I. Khái quát chung
Bộ GDĐT tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia THPT, việc tổ
chức đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác theo Thông tư số 22/VBHNBGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi
quốc gia. Hội đồng coi thi gồm có 33 thành viên (trong đó: 03 người là Lãnh đạo
Hội đồng; 02 Thư ký; 17 Giám thị; 03 Cán bộ kỹ thuật; 03 Cán bộ Công an; 02
Bảo vệ; 01 Nhân viên y tế và 02 Phục vụ).
II. Kết quả kiểm tra, xác minh
1. Hội đồng coi thi tại Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu
- Tổng số thí sinh đăng ký: 56; Tổng số thí sinh dự thi: 56, gồm các môn:
Ngữ văn: 06 thí sinh; Toán: 06 thí sinh; Vật lý: 06 thí sinh; Hóa: 06 thí sinh;
Sinh: 08 thí sinh; Sử: 06 thí sinh; Địa: 06 thí sinh; Tiếng Anh: 06 thí sinh; Tin học:
06 thí sinh.
- Môn Tin học: Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính và ghi vào đĩa CD.
- Phần thi nói môn Tiếng Anh: Bài làm của thí sinh được ghi âm và lưu vào
đĩa CD.
- Phòng thi lý thuyết: 04 phòng, phòng thi thực hành: 03 phòng.
- Việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn khu vực thi: Hội đồng thi bố
trí 03 Công an bảo vệ vòng trong, không bố trí Công an bảo vệ vòng ngoài mà chỉ
có bảo vệ của nhà trường trực cổng đảm bảo cho kỳ thi.

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh đạo Hội đồng, cán bộ coi thi:
+ Lãnh đạo Hội đồng họp phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đối với từng
thành viên của Lãnh đạo, thư ký;
+ Triển khai, quán triệt quy chế, hướng dẫn nhiệm vụ coi thi cho tất cả giám
thị coi thi, các thành viên đều thực hiện đúng nhiệm vụ phân công.
+ Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch, đúng quy chế.
- Việc giao nhận đề, bảo quản đề thi, bài thi: Sở GDĐT nhận đề thi từ Bộ
GDĐT, sau đó bàn giao đề lại cho Chủ tịch Hội đồng coi thi nhận và bảo quản đề
thi, có biên bản bàn giao cùng Công an giám sát, bảo vệ;
- Cuối đợt thi Chủ tịch Hội đồng coi thi bàn giao hồ sơ và nộp bài thi cho Bộ
GDĐT thông qua chuyển bưu kiện bảo đảm của ngành Công an;
- Cơ sở vật chất: Tủ, bàn ghế, ánh sáng, thông gió đảm bảo cho công tác coi
thi. Phòng thi được bố trí riêng, có thiết kế sơ đồ khu vực coi thi.
2. Nhận xét chung:
Công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi nghiêm túc, đúng quy định. Lãnh đạo Hội đồng,
cán bộ coi thi và các thành viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy
định. Kỳ thi diễn an toàn, nghiêm túc, đúng theo quy chế.
III. Kết luận
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị tại Hội đồng coi thi đảm bảo cho kỳ thi.
- Lãnh đạo Hội đồng quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ từng thành viên
đúng theo quy định. Giám thị coi thi thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được
phân công.
- Kỳ thi diễn an toàn, nghiêm túc, đúng theo quy chế; Đề thi, bài thi được bảo
quản tốt; Việc giao nhận đề thi, bài thi đúng quy định; Thí sinh làm bài nghiêm
túc, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.
IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không
V. Kiến nghị các biện pháp xử lý: Không
Trên đây là kết luận thanh tra về kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT
năm học 2019-2020, tại trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐ coi thi HSG QG năm 2020;
- Thanh tra Bộ GDĐT (báo cáo);
- Thanh tra Tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, S, 8b.
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