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KẾ HOẠCH 
V/v Công tác chuẩn cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 

 

Căn cứ Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc hướng dẫn thực hiện 

kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm ra kế 

hoạch thời gian và phân công nhiệm vụ công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 

2019 như sau: 

TT THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN 

1 Ngày 30/3/2019 Tập huấn nghiệp vụ thi THPT QG 2019 C.Hằng, T.Hiếu 

2 
Từ ngày 05/4/2019 
Đến 11h00 ngày 10/4/2019 

- Học sinh kê khai phiếu đăng ký dự thi 
THPT quốc gia 2019. 
- Học sinh nộp phiếu đăng ký cho 
GVCN lớp. 

 
 
- GVCN lớp 12 

3 
Từ 13h30 ngày 10/4/2019 
Đến 11h00 ngày 12/4/2019 

- GVCN xét duyệt hồ sơ của lớp. 
- GVCN nộp hồ sơ đăng ký về Văn 
phòng. 

- GVCN lớp 12 
- Văn phòng (T.Hiếu) 

4 
Từ 13h30 ngày 12/4/2019 
Đến ngày 15/4/2019 

- Ban xét duyệt hồ sơ tổ chức xét duyệt 
hồ sơ đăng ký dự thi. 
- Tổ chức nhập dự liệu thi TN THPT 
2019. 

- Ban xét duyệt hồ sơ 
 
- T. Hiếu 

5 
Từ 8h00 ngày 16/4/2019 
Đến 16h00 ngày 19/4/2019 

- Học sinh nhận tài khoản đăng nhập 
trang web. 
http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn 
- Học sinh đăng nhập, kiểm tra và xác 
nhận lại thông tin sau khi nhập. (tại 
menu “Phiếu đăng ký chi tiết”) 
- Học sinh báo về Văn phòng nếu có 
thông tin bị sai 
(gặp trực tiếp T.Hiếu tại phòng Phó 
Hiệu trưởng CS3). 
* Lưu ý:  sau ngày 20/04/2018, học sinh 
không thể điều chỉnh thông tin được 
nữa. 
- GVCN cho HS ký xác nhận thông tin 
trên DS đăng ký dự thi. 

 
 
 
 
 
 
- T. Hiếu 
 
 
 
 
 
- GVCN lớp 12 



TT THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN 

6 Ngày 20/4/2019 
- Duyệt thông tin đăng ký dự thi trên 
phần mềm. 

- T. Hiếu 

7 
Từ ngày 06/5/2019 
Đến 11h00 ngày 09/5/2019 

- Học sinh kê khai phiếu đăng ký xét 
công nhận tốt nghiệp và nộp hồ sơ kèm 
theo. 
- GVCN nhận và kiểm tra lại thông tin 
trên phiếu & hồ sơ kèm theo. 

- T.Hiếu (chuẩn bị phiếu 
đăng ký) 
 
- GVCN lớp 12 

8 Đến 14h00 ngày 09/5/2019 
- GVCN nộp phiếu đăng ký công nhận 
tốt nghiệp và hồ sơ kèm theo về Văn 
phòng. 

- GVCN lớp 12 
- Văn phòng (T.Hiếu) 

9 
Từ ngày 06/5/2019 
Đến ngày 11/5/2019 

- Kiểm tra chéo về thông tin thí sinh và 
hồ sơ điều kiện dự thi 

- GVCN lớp 12 

10 
Từ 8h00 ngày 10/5/2019 
Đến 15h00 ngày 15/5/2019 

- Ban xét duyệt hồ sơ tổ chức xét duyệt 
hồ sơ tốt nghiệp. 
- Nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý 
thi. 

- Ban xét duyệt hồ sơ 
 
- T. Hiếu 

11 
Từ 08h00 ngày 16/5/2019 
Đến 10h00 ngày 20/5/2019 

- Học sinh đăng nhập, kiểm tra và xác 
nhận lại thông tin sau khi nhập. 
- Học sinh báo về Văn phòng nếu có 
thông tin bị sai 
(gặp trực tiếp T.Hiếu tại phòng Phó 
Hiệu trưởng CS3). 

 
 
- T. Hiếu 

12 Ngày 21/5/2019 
- Duyệt thông tin xét tốt nghiệp trên 
phần mềm. 

- T. Hiếu 

13 Ngày 24/5/2019 
- Nộp hồ sơ dự thi THPT QG 2019 về 
Sở GD-ĐT. 

- T. Hiếu 

14 
Từ ngày 27/5/2019 
Đến ngày 31/5/2019 

- In giấy báo dự thi cho thí sinh. - T. Hiếu 

15 Ngày 02/6/2019 
- Thông báo những trường hợp thí sinh 
không đủ điều kiện dự thi 

- T. Hiếu 

16 
Từ ngày 02/6/2019 
Đến ngày 05/6/2019 

- Trả giấy báo dự thi cho thí sinh. (học 
sinh gặp GVCN để nhận) 

- GVCN lớp 12 

17 Từ ngày 24/6/2019 

- Học sinh tập trung tại điểm thi theo 
giấy báo dự thi để làm thủ tục và nhận 
thẻ dự thi. 
- Các thành viên theo quyết định thành 
lập Ban coi thi làm việc tại địa điểm thi. 

 
 
 

18 
Từ ngày 25/6/2019 
Đến ngày 27/6/2019 

- Học sinh thi các môn theo lịch thi 
chung của cả nước. 
- GV được phân công coi thi tại hội 
đồng thi. 

 



TT THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN 

19 Đến 16h30 ngày 20/7/2019 
- Hạn cuối nộp đơn và danh sách phúc 
khảo tại Sở. 

- T.Hiếu 

20 
Từ ngày 22/7/2019 
Đến 17h00 ngày 29/7/2019 

- Học sinh điều chỉnh nguyện vọng 
ĐKXT theo phương thức trực tuyến & 
bằng phiếu ĐKXT. 

- T.Hiếu (Hướng dẫn tại 
phòng Tin học nhà F, 
CS4) 

21 
Từ ngày 30/7/2019 
Đến 17h00 ngày 31/7/2019 

- Học sinh điều chỉnh nguyện vọng 
ĐKXT bằng phiếu ĐKXT. 

- T.Hiếu (tại phòng Phó 
hiệu trưởng, CS4) 

22 Ngày 31/7/2019 
- Họp Hội đồng xét công nhận tốt 
nghiệp THPT 2019 tại Sở GD-ĐT. 

- Hiệu trưởng 

Trên đây là kế hoạch công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của trường 

Phổ thông Thực hành Sư phạm, đề nghị các CB-GV-NV được phân công thực hiện đúng thời 

gian và nội dung trong kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 

- BGH; 
- TTCM; 
- GVCN lớp 12; 
- Website trường; 
- Lưu VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(đã ký) 
 
 

TS. Phan Hoài Thanh 
 

 

 


