
THỜI GIAN NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ COI THI (CBCT) 

1. BÀI THI NGỮ VĂN (SÁNG 22-6) 

6h30-7h 

- Nhận giçy thi, giçy nháp và túi tài liệu của phòng thi; 

- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh; 

- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ânh, thẻ dự thi. 

7h-7h25 

- Một CBCT đi nhận đề thi täi điểm thi; 

- Một CBCT ký tên vào giçy thi, giçy nháp; phát và hướng dẫn thí sinh điền 

vào các mục trên giçy thi. 

7h25-7h30 

Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình träng niêm phong của túi đựng 

đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bân xác nhận có chữ ký 

của 2 thí sinh. 

7h30-7h35 
- Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh; 

- Yêu cæu thí sinh kiểm tra tình träng đề thi. 

7h35 Bắt đæu tính giờ làm bài. 

7h50 
Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân 

công. 

9h20 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

9h35 
Hết giờ làm bài. CBCT thu bài thi của thí sinh; yêu cæu thí sinh ký vào phiếu 

thu bài thi (ghi rõ số tờ giçy thi). 

2. BÀI THI MÔN TOÁN (CHIỀU 22-6) 

13h30-14h 

- Nhận phiếu trâ lời trắc nghiệm (TLTN), giçy nháp và túi tài liệu của phòng 

thi; 

- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh; 

- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ânh, thẻ dự thi. 

14h-14h15 

- Một CBCT đi nhận đề thi täi điểm thi; 

- Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giçy nháp; 

- Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN. 

14h15-14h20 

Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình träng niêm phong của túi đựng 

đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bân xác nhận có chữ ký 

của 2 thí sinh. 

14h20-14h30 
- Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh; 

- Yêu cæu thí sinh kiểm tra tình träng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN. 

14h30 Bắt đæu tính giờ làm bài. 

14h45 
Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân 

công. 

15h45 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

16h 
Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cæu thí sinh ký vào 

phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi). 

3. BÀI THI MÔN NGOẠI NGỮ (CHIỀU 23-6) 



13h30-14h 

- Nhận phiếu trâ lời trắc nghiệm (TLTN), giçy nháp và túi tài liệu của phòng 

thi; 

- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh; 

- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ânh, thẻ dự thi. 

14h-14h15 

- Một CBCT đi nhận đề thi täi điểm thi; 

- Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giçy nháp; 

- Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN. 

14h15-14h20 

Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình träng niêm phong của túi đựng 

đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bân xác nhận có chữ ký 

của 2 thí sinh. 

14h20-14h30 
- Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh; 

- Yêu cæu thí sinh kiểm tra tình träng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN. 

14h30 Bắt đæu tính giờ làm bài. 

14h45 
Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân 

công. 

15h15 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

15h30 
Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cæu thí sinh ký vào 

phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi). 

4. BÀI THI TỔ HỢP (SÁNG 23-6, SÁNG 24-6) 

6h30-7h 

- Nhận phiếu trâ lời trắc nghiệm (TLTN), giçy nháp và túi tài liệu của phòng 

thi; 

- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh; 

- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ânh, thẻ dự thi. 

7h-7h25 

- Một CBCT đi nhận đề thi täi điểm thi; 

- Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giçy nháp; 

- Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN. 

7h25-7h30 

Cắt bì ngoài đựng các đề thi của bài thi tổ hợp; cho thí sinh trong phòng thi 

chứng kiến tình träng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi 

với lịch thi và lập biên bân xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh. 

7h30-7h40 

- Bóc túi đựng đề thi môn vật lý (lịch sử) và phát đề thi cho thí sinh theo trật 

tự từ trái sang phâi, từ trên xuống dưới; 

- Yêu cæu thí sinh kiểm tra tình träng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN. 

7h40 Bắt đæu tính giờ làm bài môn vật lý (lịch sử). 

7h55 
Nộp đề thi thừa môn vật lý (lịch sử) đã được niêm phong cho người được 

trưởng điểm thi phân công. 

8h15 
Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn vật lý  

(lịch sử). 

8h30 

- Hết giờ làm bài thi môn vật lý (lịch sử). 

- CBCT thu đề thi môn vật lý (lịch sử), giçy nháp của thí sinh. 

- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình träng niêm phong của túi đựng 



đề thi hóa học (địa lý), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bân xác 

nhận có chữ ký của 2 thí sinh. 

8h40-8h50 

- Bóc túi đựng đề thi môn hóa học (địa lý) và phát đề thi cho thí sinh theo 

trật tự từ trái sang phâi, từ trên xuống dưới; 

- Yêu cæu thí sinh kiểm tra tình träng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã 

nhận được. 

8h50 Bắt đæu tính giờ làm bài môn hóa học (địa lý). 

9h05 
Nộp đề thi thừa môn hóa học (địa lý) đã được niêm phong cho người được 

trưởng điểm thi phân công. 

9h25 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn hóa học (địa lý). 

9h40 

- Hết giờ làm bài thi môn hóa học (địa lý). 

- CBCT thu đề thi môn hóa học (địa lý), giçy nháp của thí sinh. 

- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình träng niêm phong của túi đựng 

đề thi môn sinh học (giáo dục công dân), sự phù hợp môn thi với lịch thi và 

lập biên bân xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh. 

9h50-10h 

- Bóc túi đựng đề thi môn sinh học (giáo dục công dån) và phát đề thi cho 

thí sinh theo trật tự từ trái sang phâi, từ trên xuống dưới; 

- Yêu cæu thí sinh kiểm tra tình träng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã 

nhận được. 

10h Bắt đæu tính giờ làm bài môn sinh học (giáo dục công dân). 

10h15 
Nộp đề thi thừa môn sinh học (giáo dục công dån) đã được niêm phong 

cho người được trưởng điểm thi phân công. 

10h35 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn sinh học (giáo dục công dân). 

10h50 
Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cæu thí sinh ký vào 

phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi). 

 

NGÀY BUỔI BÀI THI THỜI GIAN LÀM BÀI 

21-6-2017 Chiều từ 14h 
Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận thẻ dự thi và đính 

chính các sai sót (nếu có) 

22-6-2017 
Sáng Ngữ văn 120 phút 

Chiều Toán 90 phút 

23-6-2017 
Sáng Khoa học TN 150 phút 

Chiều Ngoäi ngữ 60 phút 

24-6-2017 
Sáng Khoa học XH 150 phút 

Chiều Dự phòng 

 


