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UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CẨM THUỶ 

 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:        /BC-UBND                        Cẩm Thuỷ, ngày       tháng 6  năm 2020 

 

BÁO CÁO 
Tổng kết thi THPT quốc gia năm 2019, tuyển sinh  

vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020 

 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI TỔ CHỨC CÁC KỲ THI 

 1.  Triển khai phương án tổ chức các kỳ thi 

 * Các văn bản của Bộ Giáo dục ban hành: 

 Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-

BGD&ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

được sửa đổi bởi Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 

(gọi là Quy chế thi 03), công văn số 1209/BGD&ĐT-QLCL ngày 27 tháng 3 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn;  

* Các văn bản của Tỉnh ban hành: 

 Quyết định sô 1154/QĐ-UBND, ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi THPT quóc gia năm 2019 và 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019- 2020;  

Quyết định 1781/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 về việc thành lập Ban chỉ 

đạo thi THPT quốc gia năm 2018. 

    * Các văn bản của Sở Giáo dục ban hành: 

Công văn số 686/SGDĐT, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở 

GD&ĐT Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BGD 

ĐT ngày 18/3/2019 của Bộ GD&ĐT.   

Công văn số 771/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 9/4/2019 của Giám đốc Sở 

Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa, về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS 

năm học 2019-2020; Công văn sô 772/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 9/4/2019của 

Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn  tuyển sinh vào lớp 6  

PTDTNT THCS Năm học 2019-2020; Công văn số 861/SGDĐT-KTKĐCLGD 

ngày 17/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét tốt nghiệp THCS năm 

học 2018-2019 

 * Các văn bản của huyện:  

 Công văn 426/UBND-GD ngày 10/4/2019 về phương án tổ chức kỳ thi 

THPTquốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020. 
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 Kế hoạch sô 69- KH-UBND, ngày 8/5/2019 về Kế hoạch tổ chức  kỳ thi 

THPTquốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020. 

 Quyết định 525/QĐ-UBND ngày 9/4/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo 

thi THPT quốc gia năm 2019 và tuyển sinh năm học 2019- 2020. 

2. Công tác chuẩn bị. 

Tiếp nhận các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền của 

ngành Giáo dục, các đơn vị trường học đã làm tốt công tác chuẩn bị trên các mặt 

cụ thể như sau: 

 a. Triển khai Quy chế thi, các văn bản về hướng dẫn các kỳ thi THPT QG, 

tuyển sinh các lớp đầu cấp của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT đến cán bộ, giáo 

viên và học sinh. Chú ý những điểm mới của Quy chế thi, hướng dẫn thi và 

những tồn tại mà cán bộ, giáo viên thường mắc sai sót trong khi thực hiện nhiệm 

vụ; Tổ chức cho cán bộ giáo viên, học sinh viết cam kết (viết tay) thực hiện quy 

chế thi. 

 b. Tham mưu cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phòng thi, điểm thi. Khảo 

sát tình hình nơi làm việc, nơi ăn, nghỉ của lãnh đạo và cán bộ về làm nhiệm vụ 

tại các điểm thi và địa phương. Đặc biệt quan tâm đối với việc tổ chức đi lại của 

học sinh đảm bảo an toàn, chăm lo việc ăn, nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ 

sinh an toàn thực phẩm;  

 c. Thực hiện phân luồng học sinh, tổ chức tốt việc ôn tập,củng cố kiến 

thức cho học sinh phù hợp với đối tượng học sinh. Nhiều trường đã làm tốt công 

tác vận động học sinh TN THCS đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, xét 

tuyển vào lớp 10 BT THPT. Tổ chức tốt việc xét tuyển vào các lớp đầu cấp, 

hoàn thành và đúng với chỉ tiêu kế hoạch được giao năm học 2018-2019. 

 d. Tập hợp đầy đủ các hồ sơ dự thi, hoàn tất hồ sơ đăng ký dự thi và nhập 

điểm vào phần mềm quản lý thi tướng đối chính xác và đúng tiến độ theo yêu cầu. 

Kết quả : Các nhà trường, điểm thi, hội đồng coi thi, xét tốt nghiệp và  thi,  

tuyển sinh đều chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho kỳ 

thi, như phòng thi, bàn ghế, máy photocoppy, các biển báo, văn phòng phẩm và 

máy phát điện dự phòng...; các nhà trường và các cụm thi đã làm tốt việc kiểm 

tra hồ sơ thí sinh dự thi, lập các loại danh sách và hồ sơ cho các hội đồng coi thi. 

Các thành phần của Hội đồng coi thi bố trí đảm bảo theo Quy chế thi của Bộ.  

3. Công tác coi thi : 

Lãnh đạo điểm thi, hội đồng coi thi phân công cụ thể, quy rõ nhiệm vụ và 

quyền hạn của từng cá nhân trong điểm thi, hội đồng coi thi; quán triệt Quy chế 

thi và hướng dẫn thao tác, nghiệp vụ thi chu đáo;  

Các kỳ thi diễn ra trật tự, nghiêm túc cả trong và ngoài hội đồng thi. Thí 

sinh tự tin, tập trung làm bài thi, hạn chế các biểu hiện sai phạm. Không có thí 

sinh vi phạm quy chế thi, kỷ luật phòng thi được tăng cường. Các địa phương, 

các trường, cơ sở giáo dục đều chuẩn bị nhiều phương án hỗ trợ, tạo điều kiện 

thuận lợi cho thí sinh an tâm  trong các ngày thi. 

Sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo 

và các ngành và  địa phương đã góp phần tích cực cho các kỳ thi diễn ra nghiêm 
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túc, an toàn, đúng kế hoạch. Phương án tổ chức thi theo quy định của UBND 

tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.  

 4. Công tác tuyển sinh: Nhìn chung việc thực hiện công tác tuyển sinh 

đối với các lớp đầu cấp: Tuyển sinh Mẫu giáo 5 tuổi, tuyển sinh vào lớp 1, tuyển 

sinh vào lớp 6 THCS, lớp 6 DTNT, tuyển sinh lớp 10 BT THPT các trường học, 

các bậc học đều thực hiện nghiêm túc đúng hướng dẫn, đúng quy chế và các quy 

định về thủ tục hồ sơ. 

5.  Công tác phối hợp: 

Tất cả các ban ngành, đoàn thể có liên quan đã tiếp nhận đầy đủ các văn 

bản chỉ đạo của bộ, tỉnh, BCĐ thi của ngành, huyện; từ đó xây dựng kế hoạch, 

phương án gắn với từng chức năng nhiệm vụ của mình; tổ chức thực hiện đảm 

bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

- Công an huyện và huyện đội đã chủ động kiểm tra nắm chắc tình hình, 

xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối về đề thi, 

bài thi, bảo vệ hội đồng thi; chỉ đạo các lực lượng cơ sở làm tốt công tác trật tự 

an ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Cán bộ, chiến sỹ công an, 

huyện đội được phân công làm nhiệm vụ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao . 

- Phòng  Tài chính-KH, Kho bạc huyện đã cấp kinh phí đầy đủ, kịp thời 

theo định mức quy định của Nhà nước cho các hội đồng coi thi, hội đồng chấm 

thi; giải quyết kịp thời tiền lương và các phụ cấp theo lương cho cán bộ, giáo 

viên làm nhiệm vụ thi.  

- Các ngành Giao thông, Bưu điện, Bưu chính - viễn thông huyện đã có 

nhiều biện pháp đảm bảo giao thông, liên lạc trong suốt thời gian coi thi, chấm 

thi của các kỳ thi. 

- Chi nhánh Điện lực huyện đã có nhiều biện pháp ưu tiên đảm bảo cung 

cấp điện cho các hội đồng thi, hội đồng chấm thi. 

- Bệnh viện Đa khoa huyện đã chỉ đạo các cơ sở y tế có phương án và xử 

lý kịp thời các trường hợp ốm đau, tai nạn bất thường, phòng chống dịch bệnh 

trong các hội đồng thi. 

- Đài truyền thanh- Truyền hình huyện đã tích cực đưa tin, tuyên truyền 

để học sinh, phụ huynh và nhân dân nắm được yêu cầu của các kỳ thi; phản ánh 

tình hình diễn biến của các hội đồng thi.  

- Huyện đoàn đã thành lập các đội hình tiếp sức mùa thi tập trung triển 

khai các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, đưa thông tin đến thí sinh và 

người nhà thí sinh về các nội dung trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; tư 

vấn, trao đổi kinh nghiệm làm bài thi, hỗ trợ nước uống; phối hợp với lực lượng 

chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông 

tại các điểm thi; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phản ánh, ngăn 

chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi ảnh hưởng đến thí sinh và người 

nhà thí sinh; cùng với trạm y tế địa phương phối hợp xử lý khi có sự cố bất 

thường về tai nạn, sức khoẻ của các thí sinh. 
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- UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo kịp thời các ban, ngành địa phương, 

các trường học chuẩn bị tích cực về mọi mặt cho các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển 

sinh, nhất là cơ sở vật chất và huy động lực lượng công an, bảo vệ địa phương 

đảm bảo trật tự, an toàn cho các kỳ thi; tạo điều kiện cho thí sinh có đủ nơi ăn, 

nơi nghỉ; Nhiều xã đã tổ chức tốt việc vận động học sinh đăng ký thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT, xét tuyển vào lớp 10 BT THPT.   

II. KẾT QUẢ CÁC KỲ THI - XÉT TỐT NGHIỆP- TUYỂN SINH.   

1. Về tổ chức kỳ thi THPTQG năm 2019 

 Trong các ngày từ 25/6 đến 27/6/2019, kỳ thi THPTQG đã được tiến hành 

đúng theo quy định của Bộ, diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết 

quả tốt.  

- Tại huyện Cẩm Thủy có 2 điểm thi THPT quốc gia.  

+ Điểm 1 tại trường THPT Cẩm Thủy 1 Gồm học sinh của  THPT Cẩm 

Thủy 1, TTGDTX và thí sinh tự do. Với tổng số   585  thí sinh; trong đó học 

sinh của trường THPT Cẩm Thủy 1 là:   495   em; TTGDTX   49  em; thí sinh tự 

do  53  em. 

+ Điểm 2 tại trường THPT Cẩm Thủy 3, gồm học sinh của THPT Cẩm 

Thủy 2 và THPT Cẩm Thủy 3. Với tổng số   448  thí sinh; trong đó học sinh của 

trường THPT Cẩm Thủy 2:  218   em; THPT Cẩm Thủy 3 có   230  em 

 Kết quả thi THPTQG năm học 2018- 2019 

- Các trường THPT:  Tỉ lệ học sinh thi THPTQG đậu tốt nghiệp đạt:  93,6% (thấp 

hơn so với năm học 2017 -2018 là 5,3%  nhưng cao hơn tỷ lệ bình quân của tỉnh là 1.21% ) 

- TTGDTX- GDNN: Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 83,4% cao hơn Trung bình toàn 

tỉnh 18,6% (TB toàn tỉnh 64,8%). Xếp thứ nhất 11 huyện miền núi, thứ hai toàn 

tỉnh. 

ST

T 

Đơn vị  Tổng 

số học 

sinh 

lớp 12 

Đăng ký 

thi 

THPT 

QG 

(TN&Đ

H) 

Đăng 

ký thi  

chỉ 

công 

nhận 

TN 

Bỏ 

thi 

Tốt 

nghiệp 

THPT 

Tỷ lệ 

TN 

THPT 

Trúng 

tuyển 

ĐH 

Tỉ lệ 

trúng 

tuyển 

ĐH 

Trún

g 

 

tuyển 

 CĐ 

Tỉ lệ 

trúng 

tuyển 

CĐ 

1 Cẩm Thủy1 495 257 238 0 479 97 179 70 35 14 

 TSTD 53 0 49        

2 Cẩm Thủy 2 218 77 141 1 198 91.24 68 32 65 30 

3 Cẩm Thủy 3 230 100 130 3 204 89 36 16 64 28 

  Cộng THPT 943 434 558 8 881 93,4 283  164  

4 

TTGDNN-

GDTX 37  37  31 83,7  

 

 

 

  Tổng  1033 434 595 8 912  283  164  

 2. Về xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và TN THCS 

năm học 2018- 2019. 

- Các nhà trường đã thực hiên nghiêm túc quy chế và quy định về xét 

hoàn thành chương trình Tiều học và Tốt nghiệp THCS năm học 2018- 2019. 

- Kết quả: 
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+ Xét hoàn thành chương trình Tiểu học: Tổng số học sinh lớp 5: 1466 

em. Số học sinh HTCTTH: 1466/1466= 100%. 

+ Xét công nhận TNTHCS: Tổng số học sinh lớp 9: 1164. Số học sinh 

được công nhận  TN THCS 1164 /1164= 100% 

 3. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp TH, THCS năm học 2019 - 2020 

 Căn cứ vào Quyết định giao Chỉ tiêu lớp học sinh của Chủ tịch UBND 

huyện trong năm học 2019 - 2020, các trường đã làm tốt công tác tuyển sinh và 

huy động trẻ ra lớp. Kết quả cụ thể như sau: 

  - Tỉ lệ huy động các cháu ra nhà trẻ đạt  26%; mẫu giáo huy động đạt  

97%, trong đó trẻ 5 tuổi ra học lớp mẫu giáo đạt 99,8%, nhiều trường đạt 100%.    

- Tỉ lệ huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; trẻ 11 tuổi hoàn 

thành chương trình tiểu học đạt 97%. 

  - Tỉ lệ huy động học sinh vào lớp 6 đạt  100% . 

4. Về tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10- THPT năm học 2019- 2020 

a. Về đăng ký dự thi và dự tuyển:  

- Tỷ lệ học sinh Tốt nghiệp THCS đạt 100%, số học sinh TNTHCS đăng ký dự 

thi vào lớp 10-THPT  đạt 89,9%, điểm trung bình các môn thi 3,94(cao hơn năm học 

trước 0,14 điểm). Các trường có điểm thi bình quân cao như THCS Thị Trấn(6,1%), 

Cẩm Tân(4,7%). Năm thứ hai liên tiếp có học sinh đậu vào Trường chuyên Lam Sơn 

của tỉnh, đặc biệt là môn Tiếng Anh, xếp thứ 16 trong 2 lớp chuyên , 

- Nhìn chung các trường THCS, các xã đã làm tốt công tác vận động học 

sinh tốt nghiệp THCS tham gia dự thi vào PTTH và thi vào đúng trường thuộc 

địa bàn dân cư. Một sô trường có tỷ lệ học sinh dự thi và xét vào THPT đạt  

100%.(Thị trấn, DTNT, Cẩm Tân) 

- Song còn có một số trường tỷ lệ học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT 

thấp(Cẩm Quý: 63%, Cẩm Châu, Cẩm Yên: 75%). 

b.  Kết quả:  

- Tổng số học sinh đăng ký dự tuyển là 1047 em/1164= 89,9 %(trong đó 

dự thi là 1164 em, tuyển thẳng là 59 em). Kết quả cụ thể như sau: 

TT 
Trường 

THPT 

Số CN 

TN 

Đăng 

ký  

Qua thi  Điểm bình quân môn  Điểm 

bình 

quân 

các 

môn  
Điểm 

chuẩn Đậu Hỏng 

Bỏ 

thi  Văn 

 

Toán T.Anh 

1 

Cẩm 

Thủy 1 

1164 

571 16.3 464 107 3 5.29 3.52 3.37 406 

2 

Cẩm 

Thủy 2 232 4.7 232 0 0 4.07 3.73 3.06 3.62 

3 

Cẩm 

Thủy 3 244 8.7 232 12 0 4.79 2.75 2.51 3.51 
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, 

* Kết quả tuyển vào các trường THPT năm học 2019- 2020: 

- THPT Cẩm Thủy 1: 12 lớp x 42 HS/lớp= 504 em((Đạt kế hoạch) 

- THPT Cẩm Thủy 2:  6 lớp= 232em (Đạt kế hoạch) 

- THPT Cẩm Thủy 3: 6lớp = 254 em(Đạt kế hoạch) 

- TTGD TX: 1 lớp = 42 em. 

5. Những vấn đề tồn tại: 

  - Cơ sở vật chất cho tổ chức thi ở một số hội đồng coi thi còn khó khăn. 

Một số giám thị chưa làm hết tinh thần trách nhiệm, giám sát thực hiện quy chế 

đối với phòng thi chưa thường xuyên;  

- Chất lượng học sinh đạt điểm để xét vào các trường đại học thấp, số học 

sinh đạt trên 27 điểm rất ít. 

- Điểm chuẩn và điểm bình quân thi vào THPT mặc dù đã cao hơn năm 

học trước nhưng vẫn còn thấp, điểm bình quân môn Tiếng anh thi vào lớp 10 thấp 

hơn năm học trước 0,25 điểm. Học sinh đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào 

THPT DTNT tỉnh và THPT DTNT Ngọc Lặc thấp, toàn huyện có 13 em đậu 

vào DTNT tỉnh. 

- Tại điểm thi Cẩm Thủy 3 việc bố trí nơi ăn chốn ở cho CBGV làm 

nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT là rất khó khăn (Ít nhà nghỉ, nhà nghỉ chưa thật sự 

đảm bảo) vì vậy nhà trường đã phải có phương án bố trí nơi nghỉ dự phòng trong 

KTT nhà trường và khu phòng chức năng. 

 III.  ĐÁNH GIÁ CHUNG  

 Nhìn chung việc tổ chức kỳ thi THPTQG và tuyển sinh năm 2019 đã được 

UBND huyện và ngành giáo dục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.  

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính 

quyền và phối hợp đồng bộ với các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân để 

kỳ thi diễn ra thuận lợi, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trật tự an ninh, 

phòng chống cháy nổ để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

Ban chỉ đạo thi  quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền 

đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, thay đổi cơ bản nhận thức của xã hội và trong 

ngành Giáo dục và Đào tạo về thi cử nghiêm túc; công tác thanh tra, kiểm tra  

của Ban chỉ đạo thi và các cấp quản lý giáo dục đã được thực hiện có kế hoạch, 

nghiêm túc góp phần khắc phục khó khăn, hạn chế, đảm bảo tính nghiêm minh, 

khách quan của kỳ thi. 

Các điểm thi đặt tại các trường THPT đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất 

phục vụ cho kỳ thi, bố trí lực lượng tham gia kỳ thi đầy đủ, bảo đảm tổ chức tốt 

kỳ thi; thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn khu vực thi; việc bàn giao, 

vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi đảm bảo tuyệt đối an toàn; Kỳ thi diễn ra 

nghiêm túc, an toàn theo đúng Quy chế thi và các văn bản có liên quan 
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Kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 cơ bản phản 

ánh đúng thực chất. Tỷ lệ tốt nghiệp tăng hơn năm trước. Đó là kết quả cố gắng 

nỗ lực của các nhà trường THPT và ngành giáo dục trong năm học 2019.  

 UBND huyện đề nghị các đơn vị, trường học tổng kết, rút kinh nghiệm; 

thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, hoàn 

chỉnh hồ sơ, tổ chức ôn tập, quán triệt quy chế thi, triển khai tổ chức thực hiện 

công tác thi năm 2020 theo đúng kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở 

GD&ĐT./. 

         Nơi nhận :                                                                           
- - Thường trực HU- HĐND huyện( để bc);                                                        
- - Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện(để bc);                                

- - Thành viên BCĐ thi;                                                        
- - Phòng GD&ĐT(để thực hiện); 

-  -Ban biên tập Website huyện; 

- - Các trường THPT, TT GDTX;(để thực hiện) 

- - Lưu VT.                                                                                                                               

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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