UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 108/KL-SGDĐT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 7 năm 2019

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra công tác chấm bài thi tự luận
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
Thực hiện Quyết định thanh tra số 88a/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2019
của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra công tác chấm bài thi tự luận
kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019, từ ngày 28 tháng 6 năm 2019
đến ngày 08 tháng 7 năm 2019, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại khu vực
làm phách và Trường THPT Đỗ Công Tường.
Xét báo cáo kết quả thanh tra công tác chấm bài thi tự luận kỳ thi trung học
phổ thông quốc gia năm 2019 ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Trưởng đoàn Đoàn
Thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kết luận như sau:
1. Khái quát chung
Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2019 của Sở GDĐT đã thành lập các Ban
Làm phách có 28 thành viên; Ban Chấm bài thi tự luận có 150 thành viên (128 cán bộ
chấm) chia làm 03 Tổ chấm; 01 Tổ Chấm kiểm tra bài thi tự luận có 10 thành viên;
Ban Thư ký có 33 thành viên. Ban Chấm bài thi tự luận đã tiến hành chấm 12.887 bài,
chấm 02 vòng độc lập, tổ chức thống nhất điểm sau khi đã chấm xong 02 vòng độc
lập, trong quá trình thống nhất điểm nếu độ lệch điểm vượt mức cho phép sẽ tổ chức
chấm vòng 3 hoặc đưa ra chấm tập thể theo Quy chế.
Các khu vực thực hiện công tác chấm bài thi tự luận an toàn, nghiêm túc, đúng
theo quy định. Các thành viên các Ban có liên quan đến công tác chấm bài thi tự luận
thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo mật tuyệt đối.
2. Kết quả kiểm tra xác minh
2.1. Cơ sở vật chất phục vụ công tác chấm thi
Hội đồng thi đã bố trí khu vực làm phách cách ly triệt để theo quy định, khu vực
chấm bài thi tự luận được bố trí 03 phòng độc lập (02 phòng chấm độc lập và 01
phòng thống nhất điểm), 01 phòng chấm kiểm tra bài thi tự luận và 01 phòng lưu giữ
bài thi đàm bảo an toàn. Bài thi được để trong thùng bằng kim loại chắc chắn, được
khóa và niêm phong cẩn thận.
Các phòng chấm bài thi tự luận, chấm bài kiểm tra, thống nhất điểm, nhập điểm
và lưu giữ bài thi đều có gắn camera an ninh giám sát ghi hình không kết nối Intrenet,
có bộ lưu điện dự phòng, dung lượng lưu trữ dữ liệu đảm bảo đúng theo quy định và
bao quát toàn bộ các hoạt động trong phòng.
Các vật dụng khác như tủ, bàn ghế, ánh sáng, thông gió tại các phòng chấm bài
thi tự luận đảm bảo đầy đủ và an toàn phòng chống cháy nổ. Có trang bị các thùng
chứa vật dụng cá nhân và điện thoại của cán bộ chấm thi không được mang vào tại các
phòng chấm thi, nhập điểm.

2.2. Thiết kế sơ đồ khu vực thực hiện công tác chấm thi
Có thiết kế sơ đồ bố trí khu vực chấm thi dễ nhìn, bố trí cùng một khu vực tiện
lợi cho việc di chuyển của cán bộ chấm và Ban Thư ký khi làm nhiệm vụ.
2.3. Thực hiện công tác chấm thi tại các khu vực
Mỗi khu vực đều có phân công các thành viên của Đoàn Thanh tra giám sát,
riêng khu vực Làm phách được cách ly hoàn toàn, bố trí 01 thành viên thanh tra cắm
chốt tại khu vực này.
2.3.1. Khu vực Làm phách
Công tác làm phách đúng quy trình, thực hiện phương thức đánh phách một
vòng; Phòng được cách ly riêng biệt, mã số phách được đánh đúng theo hướng dẫn,
đầu phách được bảo mật, lưu trữ và bàn giao cho Ban Thư ký sau khi đã chấm xong
bài thi tự luận đúng quy định.
2.3.2. Việc giao nhận bài thi tự luận
Việc bàn giao bài thi cho Ban Chấm thi: bàn giao bài thi đã đánh phách cho
Trưởng ban Thư ký sau đó Trưởng ban Thư ký bàn giao trực tiếp cho Trưởng ban
chấm thi tự luận. Khi bàn giao đều có thành viên thanh tra chứng kiến và có thiết lập
biên bản bàn giao, thực hiện giao nhận rõ ràng, đúng thành phần. Phân công cán bộ
bảo quản tốt bài thi. Việc giao nhận được diễn ra an toàn, đúng quy chế.
2.3.3. Việc chấm bài thi tự luận
Phân công Cán bộ chấm thi đủ, đúng theo quy chế. Quá trình giao nhận túi bài
chấm thi có ký nhận, ký trả, kiểm tra kỹ, cán bộ chấm thi 2 vòng độc lập đúng quy
trình. Xử lý kết quả chấm và làm biên bản chấm thi đúng quy định. Chấm thi công
bằng, khách quan, nghiêm túc. Tổng số bài chấm tự luận môn Ngữ văn là 12.887 bài.
2.3.4. Việc chấm kiểm tra bài thi tự luận
Tổ Chấm kiểm tra nghiên cứu, thảo luận đáp án, biểu điểm và lựa chọn ngẫu
nhiên một số bài đã chấm để thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi theo
quy định. Tổng số bài chấm kiểm tra là 644/12.887 bài.
2.3.5. Việc nhập điểm thi
Tổ chức nhập điểm 2 vòng độc lập (cách thức thực hiện đúng theo hướng dẫn sử
dụng phần mềm); In biên bản đối sánh kết quả 2 vòng nhập, khi phát hiện sai lệch giữa
2 vòng nhập, Cán bộ nhập điểm thi phải kiểm tra và nhập lại điểm đối với những
trường hợp có sai lệch; In Biểu điểm đã nhập vào máy tính theo từng túi chấm. Sử
dụng 02 máy tính để bàn nhập điểm chính thức 2 vòng, 02 máy in được kiểm tra kỹ và
niêm phong sau mỗi buổi nhập điểm. Cán bộ nhập điểm thi làm việc thận trọng, đúng
thao tác, đúng kết quả giữa cán bộ đọc điểm so với cán bộ nhập điểm.
Sau khi hoàn tất nhập điểm, Quản trị phụ trách nhập điểm khóa chức năng nhập
điểm bài thi tự luận và ghi dữ liệu ra đĩa CD niêm phong lưu trữ theo quy định.
- Kết quả thanh tra không phát hiện và kiến nghị về những sai sót.
- Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị: không
- Việc thực hiện chế độ báo cáo ngay về những sai phạm được phát hiện:
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Không.
3. Kết luận
Công tác chấm thi THPT quốc gia năm 2019 thực hiện đúng theo quy chế,
hướng dẫn và quy định của Bộ GDĐT, tất cả các Ban, các khu vực: Làm phách; Chấm
bài thi tự luận; Chấm kiểm tra bài thi tự luận; Nhập điểm thi; Giao nhận bài thi tự luận,
làm việc đúng theo quy định, nghiêm túc, đảm bảo quy trình, không để sai sót.
Cơ sở vất chất và trang thiết bị phục vụ công tác chấm thi THPT quốc gia năm
2019 đảm bảo đầy đủ, phục vụ tốt cho công tác chấm thi.
Điều kiện đi lại thuận tiện cho cán bộ chấm thi.
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)
Không
5. Biện pháp kiến nghị xử lý
Không
Trên đây là kết luận thanh tra về công tác chấm bài thi tự luận kỳ thi THPT quốc
gia năm 2019 của Sở GDĐT./.
Nơi nhận:
- Trưởng ban chấm thi (th/h);
- Chánh thanh tra tỉnh;
- Thanh tra Bộ GDĐT;
- Các Phó GĐ Sở (theo dõi);
- Lưu: VT, TTr, S, 35b.
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