
  UBND TỈNH NINH THUẬN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:           / SGDĐT-NVDH Ninh Thuận, ngày      tháng 4 năm 2022 

V/v Quy định các loại mẫu đơn, 

mẫu biên bản sử dụng trong 

kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022. 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các trường THPT; 

- Các trung tâm KTTH-HN, GDTX. 

 

 

Thực hiện quy định của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hiện 

hành (được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)); đồng thời, để chuẩn bị đầy đủ và triển khai có nền nếp các 

loại hồ sơ của kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GDĐT cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 

và hướng dẫn thực hiện các loại mẫu đơn, mẫu biên bản có liên quan như sau (thay thế các 

công văn số 636/SGDĐT-KTKĐ ngày 13/3/2018; 750/SGDĐT-NVDH ngày 02/4/2019; 

1328/SGDĐT-NVDH ngày 16/6/2020; 760/SGDĐT-NVDH ngày 07/4/2021 về các loại 

mẫu đơn, mẫu biên bản sử dụng trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT): 

1. Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT; thống nhất sử dụng trong phạm vi toàn tỉnh các 

loại mẫu đơn, mẫu biên bản đính kèm theo công văn này (05 bộ mẫu đơn, mẫu biên bản có 

liên quan các loại): 

1.1. Bộ mẫu đơn về hồ sơ đăng ký dự thi (có 03 mẫu liên quan): 

Mẫu 1A - Giấy xác nhận kết quả kiểm tra lại và xếp loại lại về học lực. 

Mẫu 1B - Đơn đề nghị xác nhận điểm bảo lưu thi TN.THPT. 

Mẫu 1C - Đơn đề nghị xác nhận v/v chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước 

và quy định của địa phương. 

1.2. Bộ mẫu đơn về hồ sơ ưu tiên xét tốt nghiệp (có 04 mẫu liên quan): 

Mẫu 2A và Mẫu 2B - Đơn đề nghị được cộng điểm ưu tiên xét tốt nghiệp. 

Mẫu 2C - Đơn đề nghị xác nhận cư trú tại vùng khó khăn. 

Mẫu 2D - Đơn đề nghị xác nhận là người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng khó khăn. 

1.3. Bộ mẫu đơn về hồ sơ đề nghị đặc cách và miễn thi (có 05 mẫu liên quan): 

Mẫu 3A - Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT (trước khi thi). 

Mẫu 3B - Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT (trong khi thi). 

Mẫu 3C - Đơn đề nghị miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. 

Mẫu 3D và mẫu 3E - Đơn đề nghị miễn thi tất cả các bài thi trong xét công nhận tốt 

nghiệp THPT. 

1.4. Bộ mẫu đơn về kết quả thi tốt nghiệp (có 02 mẫu liên quan): 

Mẫu 4A - Đơn đề nghị phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT. 
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Mẫu 4B - Danh sách đề nghị phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT. 

1.5. Bộ mẫu biên bản (có 03 mẫu biên bản liên quan): 

Mẫu 5A - Biên bản xét đặc cách tốt nghiệp THPT (trước khi thi). 

Mẫu 5B - Biên bản họp xét đề nghị kỷ luật người làm công tác coi thi vi phạm quy 

chế thi tốt nghiệp THPT. 

Mẫu 5C - Biên bản họp xét đề nghị kỷ luật người làm công tác chấm thi vi phạm quy 

chế thi tốt nghiệp THPT. 

Riêng việc công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy 

định đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp không có học bạ THPT hoặc học bạ GDTX 

cấp THPT đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, xét tuyển vào cao đẳng, 

trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên sẽ sử dụng “Mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành 

chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông” được ban hành kèm theo 

Quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GDĐT. 

Các loại mẫu đơn, mẫu biên bản đính kèm công văn này (được đăng tải trên website 

của Sở GDĐT) chỉ áp dụng cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT; không sử dụng vào các lĩnh vực 

công tác khác. 

2. Khi phổ biến và triển khai áp dụng; nội dung chính của các loại mẫu đơn phải 

được giữ nguyên, không được phép tự ý thay đổi. 

3. Khi thực hiện nội dung mẫu đơn, không được bỏ trống bất kỳ chi tiết nào (kể cả 

thông tin của người học và của cơ sở giáo dục); trường hợp không có thông tin về chi tiết 

nào thì ghi chữ KHÔNG vào phần chi tiết đó.  

4. Nhằm giúp người học thực hiện đúng đủ nội dung mẫu đơn; các đơn vị có thể biên 

soạn phần hướng dẫn sử dụng, cung cấp và làm rõ thêm các thông tin ở trang 2 của mẫu đơn. 

5. Để các đơn vị thuận tiện khi sử dụng và cập nhật các loại mẫu đơn vào hồ sơ thí 

sinh, hồ sơ thí vụ; đồng thời, thực hiện tinh giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, 

trong quá trình áp dụng cần lưu ý một số yêu cầu sau:  

5.1. Về Phiếu đăng ký tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT và Phiếu đăng ký xét công 

nhận tốt nghiệp THPT: Thực hiện theo văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ 

chức thi Tốt nghiệp THPT và xét công nhận tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT.  

5.2. Đối với trường hợp người học bị xếp loại kém về Học lực (Mẫu 1A): Kết quả 

kiểm tra lại và xếp loại lại về Học lực được đính kèm theo học bạ.  

5.3. Về các loại hồ sơ cộng điểm ưu tiên xét tốt nghiệp (Bộ mẫu 2), cộng điểm 

khuyến khích trong hồ sơ thí sinh: Khi thu nhận; nhất thiết phải kiểm tra chu đáo, đúng đủ 

quy định, không có dấu hiệu nghi vấn và đảm bảo tính pháp lý; không được tắc trách, qua 

loa với bất kỳ lý do gì.  

Mẫu 2C và Mẫu 2D có thể thay bằng giấy xác nhận thông tin cư trú (theo Mẫu CT07 

ban hành theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021) do công an xã cấp và ở mục “8. Nội 

dung xác nhận khác” phải xác nhận rõ thời gian đã cư trú tại địa phương đủ 36 tháng trở lên. 

5.4. Bộ mẫu biên bản (Bộ mẫu 5):  
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a) Mẫu biên bản xét đặc cách tốt nghiệp THPT trước khi thi (Mẫu 5A):  

- Đây là mẫu biên bản trong hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT của thí sinh; mỗi 

trường hợp được lập biên bản riêng và thành bộ hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp của mỗi thí sinh. 

- Các trường hợp xét đặc cách tốt nghiệp THPT trước khi thi: Cần được phản ánh tại 

phần III của Biên bản tổng kết Điểm thi.  

- Các trường hợp xét đặc cách tốt nghiệp trong khi thi: Được lập biên bản bất thường 

trong tập Biên bản chung của Điểm thi; đồng thời, có nêu tại mục phản ánh tình hình buổi 

thi (bằng chỉ dẫn số biên bản bất thường) của Biên bản tổ chức tiến hành từng buổi thi và 

có đề cập ở phần III của Biên bản tổng kết Điểm thi.  

b) Mẫu biên bản họp xét đề nghị kỷ luật (Mẫu 5B và 5C): 

- Đây là mẫu biên bản trong hồ sơ kỷ luật Người làm công tác thi vi phạm Quy chế 

thi tốt nghiệp THPT; mỗi trường hợp đều được lập biên bản riêng.  

- Trường hợp vi phạm khi làm công tác coi thi phải được lập biên bản vi phạm quy 

chế thi trong tập Biên bản chung của Điểm thi; được nêu tại phản ánh tình hình buổi thi 

(bằng chỉ dẫn số biên bản vi phạm quy chế thi) của Biên bản tổ chức tiến hành từng buổi 

thi và tiếp tục đề cập ở phần III của Biên bản tổng kết Điểm thi.  

c) Bộ mẫu biên bản đính kèm công văn này nhằm quy định trình tự, các yêu cầu và 

nội dung bắt buộc phải có; khi sử dụng, cần thực hiện việc xóa bỏ các thông tin không phù 

hợp với từng trường hợp cụ thể (Mẫu 5A) và tăng dòng để dãn cách các phần sao cho phù 

hợp với tình hình và diễn biến thực tế của từng phiên họp. 

5.5. Các đối tượng ưu tiên không bắt buộc sử dụng mẫu đơn: 

a) Thí sinh là người dân tộc thiểu số (Ký hiệu: D2-TS2): Được sử dụng giấy khai 

sinh (bản sao) làm hồ sơ ưu tiên. 

b) Thí sinh có tuổi đời từ 35 trở lên (Ký hiệu: D2-T35): Được sử dụng bản chứng 

thực Chứng minh nhân dân làm hồ sơ ưu tiên. 

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu và triển khai thực 

hiện các yêu cầu đã nêu, đảm bảo cho quy trình triển khai công tác thi được bài bản, nền 

nếp và đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện; nếu có vấn đề còn vướng mắc, 

các đơn vị cần nhanh chóng phản ánh về Sở GDĐT (bộ phận Khảo thí và Quản lý CLGD, 

phòng Nghiệp vụ Dạy học); số điện thoại: 3921565, 3833789) để thống nhất xử lý trong 

phạm vi toàn tỉnh./. 

Nơi nhận:      
- Như trên (để thực hiện); 

- Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT (để b/c); 

- Các phòng GDĐT; 

- Các trường PT Dân tộc nội trú; 

- Lãnh đạo Sở, các phòng thuộc Sở GDĐT; 

- Các Chuyên viên NVDH; 

- Đăng website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH (KT&QLCLGD 05 bản). 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh  



Mẫu đơn: DÙNG CHO THÍ SINH TỰ DO. 
(Sử dụng cho trường hợp Học sinh, Học viên bị xếp loại Học lực kém) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ  

KIỂM TRA LẠI VÀ XẾP LOẠI LẠI VỀ HỌC LỰC   
 

Họ tên học sinh (chữ in hoa): ........................................................................ Sinh ngày: ......... / ...... / 19 ......... 

Tại xã: .................................................. huyện: ....................................................................... tỉnh: ................................ 

Học sinh lớp: .............................. Trường THPT, Trung tâm: ................................................................................ 

thuộc tỉnh: .............................................................................. đã có đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm 

học: ..................... - ...................... tại đơn vị. Kết quả kiểm tra lại và xếp loại lại về Học lực như sau:  

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI 

Số TT Môn học 
Điểm  

TB môn cũ  

Điểm  

kiểm tra lại 
Số TT Môn học 

Điểm  

TB môn cũ  

Điểm  

kiểm tra lại 

01.  Ngữ văn   08.  Tiếng Anh    

02. Toán    09. Công nghệ    

03. Vật lý   10. Tin học    

04. Hóa học   11. GD Công dân   

05. Sinh học   12. Thể dục   

06. Lịch sử    13. GD QP - AN   

07. Địa lý    14.    

 

Điểm trung bình cả năm: Cũ:         mới:   

 

II. KẾT QUẢ XẾP LOẠI LẠI VỀ HỌC LỰC 

1. Xếp loại Hạnh kiểm: ........................................ 

 

2. Xếp loại Học lực: Cũ:         mới:   

 

III. KẾT LUẬN VỀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT 

................................................................................................................................................................................................ 

   .................................., ngày .......... tháng ......... năm ................ 

                 HIỆU TRƯỞNG, GIÁM ĐỐC TT 
                        (ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Mẫu 1A 

.............. , .............. .............. , .............. 

..............................

. 
..............................

. 



Mẫu đơn: DÙNG CHO THÍ SINH TỰ DO. 
(Sử dụng cho Học viên đã dự thi nhưng chưa tốt nghiệp và  

đăng ký dự thi lại tiếp ngay năm sau đó ở cơ sở giáo dục thuộc tỉnh khác) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN  

ĐIỂM BẢO LƯU THI TỐT NGHIỆP THPT  
 

 

Kính gửi:   Sở GDĐT Ninh Thuận. 

 

 

Tôi tên (chữ in hoa): .................................................................................. Sinh ngày: ............. / ......... / 19 .......... 

Tại xã: .................................................. huyện: ....................................................................... tỉnh: ................................ 

Học sinh trường, trung tâm (ghi tên trường học lớp 12): ................................................................................. 

Kết quả xếp loại cuối năm lớp 12 (ghi theo học bạ): Học lực: .....................; Hạnh kiểm: .................... 

Đã dự thi Tốt nghiệp THPT, khóa thi ngày: .............. / ............ / .................. tại Điểm thi:  

..................................................................................., SBD: ...................................................  

Tôi không bị kỷ luật hủy kết quả thi Tốt nghiệp THPT và có kết quả điểm bài thi thỏa mãn quy 

định về bảo lưu như sau: 

Bài thi     

Điểm bài thi 
Ghi bằng số    

Ghi bằng chữ    

Để thực hiện đầy đủ hồ sơ đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm học: ................. - 

..................; khóa thi ngày: ............... / ............ / ................. theo quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ GDĐT. 

Nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét và xác nhận nội dung đơn đã trình bày 

ở trên. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

XÁC NHẬN CỦA SỞ GDĐT     .........................., ngày ............ tháng ........ năm ............. 

       NINH THUẬN            Người viết đơn  
            (ký tên , ghi rõ họ tên) 

Mẫu 1B 



Mẫu đơn: DÙNG CHO THÍ SINH TỰ DO. 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN  

V/v Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương 
 

 

Kính gửi:  UBND xã, phường: ........................................................................................ 

 

Tôi tên (chữ in hoa): ................................................................................. Sinh ngày: ............ / ........ /  ............... 

Tại thôn: ............................... xã: ................................. huyện: ......................................... tỉnh: ................................. 

Hộ khẩu thường trú: thôn: ............................; xã: ................................; huyện: .................................................; 

tỉnh: ................................................................; Điện thoại liên lạc: ................................. 

Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................... ............................................; 

Học sinh trường, trung tâm (học lớp 12): ...................................................... năm học: ............. - ..............  

Kết quả xếp loại cuối năm lớp 12 (ghi theo học bạ): Học lực: ................; Hạnh kiểm: ................... 

Trong thời gian qua, Tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật của Nhà 

nước, quy định của địa phương và có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Để thực hiện đầy đủ hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm học: ............. - ..............; 

khóa thi ngày: ................ / ............. / ..................... theo quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ GDĐT. 

Nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét và xác nhận nội dung đơn đã trình 

bày ở trên. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn 

toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG:        .......................,ngày ....... tháng ...... năm ........... 

............................................................................................                              Người viết đơn  
                           (ký tên , ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG, TRUNG TÂM: ................................................................................................ 
(về yêu cầu: đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định) 

Mẫu 1C 



Mẫu đơn: DÙNG CHO THÍ SINH THUỘC CÁC DIỆN ƯU TIÊN CÓ KÝ HIỆU: 

D2-TB2, D2-CAH, D2-CHH, D2-CCM, D3-CLS và D3-TB3 
(Sử dụng cho trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp giấy tờ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN XÉT TỐT NGHIỆP  
 

 

Kính gửi: Trường THPT, Trung tâm .................................................................................... 

 

 

Tôi tên (chữ in hoa): .......................................................................................................................................................... 

Thường trú tại xã: ........................................... huyện: ............................................... tỉnh: ........................................ 

Là Cha hoặc Mẹ của học sinh (Bản thân thì không ghi dòng này): ............................................................................. 

Đang (hoặc Đã) học lớp: ......................... Tại trường: .............................................................................................. 

Tôi đã được công nhận là (ghi cụ thể diện ưu tiên): 

..................................................................................................................................................................... ...............................; 

thuộc diện cộng điểm ưu tiên: ....................................... (điền một trong các ký hiệu: D2-TB2 hoặc 

D2-CAH hoặc D2-CHH hoặc D2-CCM hoặc D3-CLS hoặc D3-TB3) đã được quy định tại 

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ GDĐT; có hồ sơ, giấy tờ xác nhận 

đính kèm theo (bản photo có công chứng).    

Nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét và chấp thuận nội dung đơn đã trình 

bày ở trên. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

                                 ..........................., ngày ........... tháng ........ năm ............. 

                     Người viết đơn  
              (ký tên, ghi rõ họ tên) 

Mẫu 2A 



Mẫu đơn: DÙNG CHO THÍ SINH THUỘC CÁC DIỆN ƯU TIÊN CÓ KÝ HIỆU: 

D2-TB2, D2-CAH, D2-CHH, D2-CCM, D3-CLS và D3-TB3. 
(Sử dụng cho trường hợp chưa được cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp giấy tờ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN XÉT TỐT NGHIỆP  
 

 

 Kính gửi: - Cơ quan ............................................................................................................... 

 - Trường THPT, Trung tâm .......................................................................... 

 

 

Tôi tên (chữ in hoa): .................................................................................................................................................... ..... 

Thường trú tại xã: ............................................ huyện: .............................................. tỉnh: ........................................ 

Là Cha hoặc Mẹ của học sinh (Bản thân thì không ghi dòng này): ............................................................................. 

Đang (hoặc Đã) học lớp: ......................... Tại trường: .............................................................................................. 

Tôi đã được công nhận là (ghi cụ thể diện ưu tiên): 

............................................................................................................................................................................ .......................... 

Để thực hiện hồ sơ đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm học: ......................... - 

......................... và được cộng điểm ưu tiên theo diện: .................................... (điền một trong các ký 

hiệu: D2-TB2 hoặc D2-CAH hoặc D2-CHH hoặc D2-CCM hoặc D3-CLS hoặc D3-TB3) đã 

quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ GDĐT. 

Nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét và xác nhận, chấp thuận nội dung đơn 

đã trình bày ở trên. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

XÁC NHẬN CỦA 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN 

..........................., ngày ............ tháng ......... năm ............ 

Người viết đơn 
(ký tên, ghi rõ họ tên) 

Mẫu 2B 



Mẫu đơn: DÙNG CHO THÍ SINH THUỘC DIỆN ƯU TIÊN CÓ KÝ HIỆU: D2-VS2 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN  

V/v Thường trú từ 03 năm (36 tháng và tính đến ngày tổ chức kỳ thi) trở lên  

ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135;  

ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã khu vực I, II, III thuộc  

vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; 

học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của  

các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT. 

 

 Kính gửi:  - UBND xã, phường ........................................................................................ 

 - Trường THPT, Trung tâm ......................................................................... 

Tôi tên (chữ in hoa): ................................................................................ Sinh ngày: ............. / .......... / 19 .......... 

Tại xã: ................................................. huyện: ..................................................................... tỉnh: .................................. 

Quê quán ở xã: ............................................... huyện: .............................................. tỉnh: .......................................... 

Hiện có hộ khẩu thường trú tại địa phương từ ngày: .................. / ............. / ..................... đến nay. 

Sổ hộ khẩu gia đình số: ............................; Quyển số: .................; Số hồ sơ hộ khẩu: ..................................;  

Chủ hộ: ......................................................................................................................................... .......................................... 

Tính đến ngày tổ chức kỳ thi (khóa thi ngày: ................. / .............. / .................... ); thời gian thường 

trú được: ................. năm .................. tháng. 

Để thực hiện hồ sơ đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm học: ....................... - ....................... 

và được cộng điểm ưu tiên theo diện D2-VS2 đã quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ GDĐT. 

Nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét và xác nhận nội dung đơn đã trình bày 

ở trên. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

XÁC NHẬN CỦA 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG 
(về nơi thường trú) 

................................................................................ 

..........................., ngày ............ tháng ......... năm .............. 

Người viết đơn 

(ký tên , ghi rõ họ tên) 

  

                 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA 

TRƯỜNG THPT, TRUNG TÂM (về nơi học tập) ......................................................................................

Mẫu 2C 



Mẫu đơn: DÙNG CHO THÍ SINH THUỘC DIỆN ƯU TIÊN CÓ KÝ HIỆU: D3-TS3 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN  

V/v Người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn,  

xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi  

theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; đang học tại các trường phổ thông  

dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành  

của các thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Kính gửi:  UBND xã, phường ........................................................................................ 

 

 

Tôi tên (chữ in hoa): .................................................................................. Sinh ngày: ............. / ......... / 19 ......... 

Tại xã: .................................................. huyện: ...................................................................... tỉnh: ................................ 

Quê quán ở xã: ................................................ huyện: .............................................. tỉnh: ......................................... 

Bản thân là người dân tộc: ........................................... đã có hộ khẩu thường trú tại địa phương. 

Sổ hộ khẩu gia đình số: .............................; Quyển số: .....................; Số hồ sơ hộ khẩu: .............................. 

Chủ hộ: ................................................................................................................................................................................... 

Để thực hiện hồ sơ đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm học: .................... - .................... và 

được cộng điểm ưu tiên theo diện D3-TS3 đã quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/05/2020 của Bộ GDĐT. 

Nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét và xác nhận nội dung đơn đã trình bày 

ở trên. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

XÁC NHẬN CỦA 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỜNG 

................................................................................ 

..........................., ngày .......... tháng ........ năm ................. 

Người viết đơn 
(ký tên, ghi rõ họ tên) 

Mẫu 2D 



Mẫu đơn: DÙNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 
(Sử dụng cho Học sinh, Học viên bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi  

hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể tham dự cả kỳ thi) 

Ghi chú: Thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký dự thi, 

 tổ chức phiên họp xét và lập Biên bản theo mẫu 5A. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT 

(TRƯỚC KHI THI) 
 

 

Kính gửi:  Trường THPT, Trung tâm ......................................................................... 

 

 

Tôi tên (chữ in hoa): ................................................................................ Sinh ngày: ............ / ......... / 19 ............ 

Tại xã: .................................................. huyện: ...................................................................... tỉnh: ................................ 

Học sinh trường, trung tâm (ghi tên trường học lớp 12): ................................................................................ 

Kết quả xếp loại cuối năm lớp 12 (ghi theo học bạ): Học lực: ....................; Hạnh kiểm: .................... 

Tôi đã đủ điều kiện và đăng ký tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học: ................... - 

...................., khóa thi ngày: .......... / ........ / ..............., tại Điểm thi: 

............................................................................................., thuộc tỉnh: .........................................................., SBD: 

.....................................................; 

Do tình hình sức khỏe của bản thân  (hoặc điều kiện hoàn cảnh gia đình có việc đột 

xuất đặc biệt ), Tôi không thể tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT; Có đính kèm theo Hồ sơ 

nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp  (hoặc xác nhận của UBND cấp xã 

nơi cư trú ). 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ 

GDĐT; Nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét, chấp thuận nội dung đơn đã trình bày 

và xét đặc cách tốt nghiệp THPT trước khi thi. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu 

có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

                 .........................., ngày ............ tháng ......... năm ............. 

             Người viết đơn  
          (ký tên , ghi rõ họ tên) 

Mẫu 3A 



Mẫu đơn: DÙNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 
(Sử dụng cho Học sinh, Học viên bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể  

tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại) 

Ghi chú: Thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký dự thi 

thu nhận và chuyển giao cho Sở GDĐT. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT 

(TRONG KHI THI) 
 

 

Kính gửi:  Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT tỉnh Ninh Thuận. 

 

 

Tôi tên (chữ in hoa): ................................................................................. Sinh ngày: ............. / .......... / 19 ......... 

Tại xã: .................................................. huyện: ...................................................................... tỉnh: ................................ 

Học sinh trường, trung tâm (ghi tên trường học lớp 12): ................................................................................ 

Kết quả xếp loại cuối năm lớp 12 (ghi theo học bạ): Học lực: ......................; Hạnh kiểm: .................. 

Tôi đã đăng ký và tham dự (hoặc chưa tham dự) kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học: ............... - 

.................;  

khóa thi ngày: .......... / ........ / ..............., tại Điểm thi: ............................................................................................., 

thuộc tỉnh: .........................................................., SBD: .....................................................; 

Do tình hình sức khỏe của bản thân  (hoặc điều kiện hoàn cảnh gia đình có việc đột 

xuất đặc biệt ), Tôi không thể tiếp tục tham dự  (hoặc chưa tham dự và tự nguyện dự thi số 

môn thi còn lại sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt ) kỳ thi Tốt nghiệp THPT; Có 

đính kèm theo Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp  (hoặc xác 

nhận của UBND cấp xã nơi cư trú ). 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ 

GDĐT; Nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét, chấp thuận nội dung đơn đã trình bày 

và xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong khi thi. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu 

có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

                 ..........................., ngày ........... tháng ......... năm ............. 

              Người viết đơn  
                     (ký tên , ghi rõ họ tên)  

Mẫu 3B 



Mẫu đơn: DÙNG CHO HỌC SINH ĐANG HỌC. 
(Sử dụng cho Học sinh, Học viên miễn thi bài thi Ngoại ngữ)  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN THI BÀI THI NGOẠI NGỮ  

TRONG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 
 

 

Kính gửi:  Trường THPT, Trung tâm ......................................................................... 

 

 

Tôi tên (chữ in hoa): ................................................................................ Sinh ngày: ............. / ......... / 19 ........... 

Tại xã: .................................................. huyện: ...................................................................... tỉnh: ................................ 

Học sinh trường, trung tâm (ghi tên trường học lớp 12): ................................................................................ 

Kết quả xếp loại cuối năm lớp 12 (ghi theo học bạ): Học lực: .......................; Hạnh kiểm: ................. 

Tôi đã có chứng chỉ Ngoại ngữ (tiếng ......................................., đính kèm theo đơn bản photo 

có công chứng) thỏa mãn yêu cầu miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp 

THPT được quy định tại văn bản của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện Quy chế thi Tốt 

nghiệp THPT và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 20..........  

Thực hiện quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ 

GDĐT; Nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét, chấp thuận nội dung đơn đã trình bày 

và miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Tôi cam đoan lời khai trên 

là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

                 ..........................., ngày ........... tháng ......... năm ............. 

                       Người viết đơn  
                    (ký tên , ghi rõ họ tên) 

Mẫu 3C 



Mẫu đơn: DÙNG CHO HỌC SINH ĐANG HỌC. 
(Sử dụng cho Học sinh, Học viên khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng 

hoặc bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên)  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN THI TẤT CẢ CÁC BÀI THI  

TRONG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 
 

      Kính gửi:  Trường THPT, Trung tâm ......................................................................... 

 

Tôi tên (chữ in hoa): ................................................................................ Sinh ngày: ............. / ......... / 19 ........... 

Tại xã: .................................................. huyện: ...................................................................... tỉnh: ................................ 

Học sinh trường, trung tâm (ghi tên trường học lớp 12): ................................................................................ 

Kết quả xếp loại cuối năm lớp 12 (ghi theo học bạ): Học lực: .......................; Hạnh kiểm: ................. 

Tôi đã đủ điều kiện và đăng ký tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học: ................. - ..................., 

khóa thi ngày: .......... / ........ / ..............., tại Điểm thi: ............................................................................................., 

thuộc tỉnh: .........................................................., SBD: .....................................................; 

Bản thân là Người khuyết tật đặc biệt nặng (hoặc Người khuyết tật nặng) theo quy định 

tại khoản 1 (hoặc khoản 2) Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 

của Chính phủ  (hoặc Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm 

khả năng lao động từ 61% trở lên  hoặc Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên ); Tôi đã hoàn 

thành chương trình THPT (hoặc Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT); Có đính 

kèm theo giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về mức độ khuyết tật  (hoặc giấy xác 

nhận của cơ quan có thẩm quyền về nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động 

từ 61% trở lên ).   

Thực hiện quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ 

GDĐT; Nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét, chấp thuận nội dung đơn đã trình bày 

và miễn thi tất cả các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Tôi cam đoan lời khai trên là 

đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

                 ..........................., ngày ........... tháng ......... năm ............. 

                       Người viết đơn  
                    (ký tên , ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA 

TRƯỜNG THPT, TRUNG TÂM (về kết quả học tập) .......................................................................................

Mẫu 3D 



Mẫu đơn: DÙNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 
(Sử dụng cho Học sinh, Học viên đã dự thi tốt nghiệp THPT) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN THI TẤT CẢ CÁC BÀI THI   

CỦA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT  
 

 

      Kính gửi:  Trường THPT, Trung tâm ......................................................................... 

 

 

Tôi tên (chữ in hoa): ................................................................................ Sinh ngày: ............. / ......... / 19 ........... 

Tại xã: .................................................. huyện: ...................................................................... tỉnh: ................................ 

Học sinh trường, trung tâm (ghi tên trường học lớp 12): ................................................................................ 

Kết quả xếp loại cuối năm lớp 12 (ghi theo học bạ): Học lực: .......................; Hạnh kiểm: ................. 

Tôi đã đăng ký tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học: ................... - ....................;  

khóa thi ngày: ............ / ........ / ..............., tại Điểm thi: ..........................................................................................., 

thuộc tỉnh: ....................................................................., SBD: .....................................................; 

Do bản thân được tuyển chọn tham gia thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc 

tế, khu vực các môn văn hoá  (hoặc tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về thể dục 

thể thao, văn hoá văn nghệ ) và triệu tập vào học kỳ II lớp 12, Tôi không thể tham dự kỳ thi 

tốt nghiệp THPT; Có đính kèm theo danh sách miễn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo  (hoặc 

công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn, dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển 

chọn ). 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ 

GDĐT; Nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét, chấp thuận nội dung đơn đã trình bày 

và miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng 

sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

                 ..........................., ngày ........... tháng ......... năm ............. 

                       Người viết đơn  
                    (ký tên , ghi rõ họ tên) 

Mẫu 3E 



Mẫu đơn: DÙNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 
(Sử dụng cho Học sinh, Học viên đã dự thi tốt nghiệp THPT) 

Ghi chú: Đính kèm theo đơn: Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI TỐT NGHIỆP THPT 

Khóa thi ngày ................ tháng ............ năm ...................... 

 

 

Kính gửi:  Hội đồng thi Tốt nghiệp THPT  ........................................................  

 

Họ và tên thí sinh (chữ in hoa): .................................................................................................................................. 

Sinh ngày: ....................... tháng ...................... năm ......................... Dân tộc: ............................. 

Tại xã: .................................................. huyện: ...................................................................... tỉnh: ................................ 

Học sinh trường THPT, trung tâm: ............................................................................................................................ 

đóng trên địa bàn huyện: .................................................................................. tỉnh: .................................................. 

Đã tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại Điểm thi: ............................................................................................. 

Thuộc tỉnh: .........................................................................; số báo danh: ...................................................................  

Điểm xét tốt nghiệp đã công bố: ..............................................  

Điểm cộng ưu tiên xét tốt nghiệp (nếu có): ........................  

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có): ............................  

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi, môn thi thành phần như sau:  

Bài, Môn thi 
(ghi cụ thể tên môn) ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 

Điểm thi 
(số và chữ) 

Số: ................. 

Chữ: ............... 

Số: ................. 

Chữ: .............. 

Số: ................. 

Chữ: ............... 

Số: ................. 

Chữ: ............... 

Số: ................. 

Chữ: ............... 

Số: ................. 

Chữ: ............... 

Lý do cần nói rõ thêm (nếu có): ................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 .........................., ngày ........ tháng ..... năm ............. 

Người viết đơn  
 (ký tên , ghi rõ họ tên) 

   

 

 

 

Mẫu 4A 



Mẫu: DÙNG CHO TRƯỜNG/TRUNG TÂM (xuất từ phần mềm quản lý thi). 
 

 

SỞ GDĐT TỈNH NINH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG/TRUNG TÂM …….     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI THI 
 

STT 
Số báo 

danh 
Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND Môn Ngày nhập PK 

Điểm TL 

trước PK 

Điểm TN 

trước PK 

Tổng điểm 

trước PK 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

       

 ..........................., ngày ............ tháng ........ năm ............. 

HIỆU TRƯỞNG / GIÁM ĐỐC 
(ký tên , đóng dấu) 

  

Mẫu 4B 



Mẫu Biên bản: DÙNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 
(Sử dụng cho Học sinh, Học viên bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi  

hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể tham dự cả kỳ thi) 

Ghi chú: Toàn bộ hồ sơ xét đặc cách của mỗi thí sinh được đựng trong phong bì riêng,  

gởi về Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT tỉnh Ninh Thuận. 

SỞ GDĐT TỈNH NINH THUẬN 

Trường THPT, Trung tâm ............................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT  

(TRƯỚC KHI THI) 
 

Hồi ................. giờ ................, ngày .............. tháng ............. năm .......................... 

Tại: ....................................................................................................................................... 

thuộc huyện: ..............................................................................; tỉnh Ninh Thuận. 

Đã tiến hành họp xét đặc cách tốt nghiệp THPT (trước khi thi) cho học sinh: .....................................................; 

Xếp loại Hạnh kiểm cuối năm học lớp 12: ...............; Xếp loại Học lực cuối năm học lớp 12: .................. 

Đã đăng ký tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại Điểm thi: ........................................................................... 

thuộc tỉnh: ............................................................................; số báo danh: ................................................................... 

Lý do: ...................................................................................................................................................................................... 
(Ghi cụ thể một trong các trường hợp: Thí sinh bị ốm không quá 10 ngày trước ngày thi; có việc đột xuất đặc biệt không 

quá 10 ngày trước ngày thi; bị ốm ngay trong buổi thi đầu tiên và không thể tham dự cả kỳ thi; đối tượng miễn thi) 

Các loại hồ sơ đính kèm: (1) Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của thí sinh; (2) Bản 

photo học bạ có đóng dấu giáp lai của nhà trường; (3) Hồ sơ bệnh án có kết luận không đủ sức 

khỏe của bệnh viện từ cấp huyện trở lên hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.  

Thành phần tham dự: ............................................................................................................................................... ......... 

...................................................................................................................................................................................................... 

Nội dung phiên họp:  

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ .......................................................... 

Kết luận và đề nghị: Thí sinh đã thỏa mãn các quy định tại Điểm .......... Khoản .......... Điều 

................ của Quy chế thi Tốt nghiệp THPT hiện hành. Đề nghị Hội đồng xét công nhận tốt 

nghiệp THPT tỉnh Ninh Thuận xem xét và đặc cách tốt nghiệp THPT (trước khi thi) cho thí 

sinh.  

Biên  bản này đã được thông qua trước toàn thể các thành phần tham dự phiên họp, 

vào lúc ................. giờ ................, ngày .............. tháng ............. năm .......................... 

CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP         THƯ KÝ  
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)             (ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

Mẫu 5A 



Mẫu Biên bản: DÙNG CHUNG CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC COI THI. 
(Sử dụng cho tất cả các thành phần tham gia công tác coi thi) 

Ghi chú: Biên bản và các vật chứng (nếu có) được đựng trong phong bì riêng,  

nộp về Sở GDĐT (bộ phận KT và QL CLGD phòng NVDH). 

HĐ. THI TỐT NGHIỆP THPT  

TỈNH NINH THUẬN 

Điểm thi ....................................................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN  

HỌP XÉT ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC COI THI 

 VI PHẠM QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT  
 

Hồi ................. giờ ................, ngày .............. tháng ............. năm .......................... 

Tại Điểm thi: ...................................................................................................................... 

thuộc huyện, TP: ..............................................................................; tỉnh Ninh Thuận. 

Đã tiến hành phiên họp xét đề nghị kỷ luật Ông (Bà): ...................................................................................;  

nhiệm vụ trong Điểm thi: ........................................................................... 

Lý do: Người làm công tác coi thi đã vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT. 

Tình huống vi phạm cụ thể (trong giờ thi môn: ..............................................; tại phòng thi số:..............): 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

Thành phần tham dự:  

1. Chủ trì phiên họp: ....................................................................... Chức vụ Điểm thi: ..................................... 

2. Thư ký phiên họp: ....................................................................... Chức vụ Điểm thi: ..................................... 

3. Người vi phạm: ............................................................................. Đơn vị công tác: ............................................ 

4. Người làm chứng (nếu có): ...................................................... Đơn vị công tác: ........................................... 

5. ................................................................................................................................................................................................ 

Nội dung phiên họp:  

...................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. ..................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

Kết luận và đề nghị: Người làm công tác coi thi đã vi phạm quy định tại Điểm .......... Khoản 

.......... Điều .................. của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng 

thi, Thủ trưởng cơ quan chủ quản của đương sự xem xét và tiến hành quy trình kỷ luật công 

chức viên chức theo quy định hiện hành.  

Biên  bản này đã được thông qua trước toàn thể các thành phần tham dự phiên họp, 

vào lúc ................. giờ ................, ngày .............. tháng ............. năm .......................... 

NGƯỜI VI PHẠM      NGƯỜI LÀM CHỨNG            THƯ KÝ        CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP  
  (ký tên, ghi rõ họ tên)             (ký tên, ghi rõ họ tên)                (ký tên, ghi rõ họ tên)      (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu 5B 



Mẫu Biên bản: DÙNG CHUNG CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CHẤM THI. 
(Sử dụng cho tất cả các thành phần tham gia công tác chấm thi) 

Ghi chú: Biên bản và các vật chứng (nếu có) được đựng trong phong bì riêng,  

nộp về Sở GDĐT (bộ phận KT và QL CLGD phòng NVDH). 

HĐ. THI TỐT NGHIỆP THPT  

TỈNH NINH THUẬN 

Ban chấm thi .................................................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN  

HỌP XÉT ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CHẤM THI 

 VI PHẠM QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT  
 

Hồi ................. giờ ................, ngày .............. tháng ............. năm .......................... 

Tại Ban chấm thi: ............................................................................................................... 

thuộc huyện, TP: ..............................................................................; tỉnh Ninh Thuận. 

Đã tiến hành phiên họp xét đề nghị kỷ luật Ông (Bà): ....................................................................................;  

nhiệm vụ trong Ban chấm thi: ........................................................................... 

Lý do: Người làm công tác chấm thi đã vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT. 

Tình huống vi phạm cụ thể: 

............................................................................................................................................ .......................................................... 

............................................................................................................................................................................ .......................... 

Thành phần tham dự:  

1. Chủ trì phiên họp: ......................................................................... Chức vụ Ban chấm thi: .............................. 

2. Thư ký phiên họp: ........................................................................ Chức vụ Ban chấm thi: .............................. 

3. Người vi phạm: ............................................................................... Đơn vị công tác: .......................................... 

4. Người làm chứng (nếu có): ....................................................... Đơn vị công tác: .......................................... 

5. ............................................................................................................................................... ................................................. 

Nội dung phiên họp:  

......................................................................................................................................................................................... ............. 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

Kết luận và đề nghị: Người làm công tác chấm thi đã vi phạm quy định tại Điểm .......... Khoản 

.......... Điều .................. của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng 

thi, Thủ trưởng cơ quan chủ quản của đương sự xem xét và tiến hành quy trình kỷ luật công 

chức viên chức theo quy định hiện hành.  

Biên  bản này đã được thông qua trước toàn thể các thành phần tham dự phiên họp, 

vào lúc ................. giờ ................, ngày .............. tháng ............. năm .......................... 

NGƯỜI VI PHẠM       NGƯỜI LÀM CHỨNG           THƯ KÝ          CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP  
  (ký tên, ghi rõ họ tên)               (ký tên, ghi rõ họ tên)               (ký tên, ghi rõ họ tên)            (ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Mẫu 5C 
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