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Số: 500 /QĐ-SGDĐT

Gia Lai, ngày 23 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thanh tra công tác in sao đề thi và coi thi
Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;
Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu
tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo
Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT,
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của
Bộ trưởng Bộ GDĐT;
Căn cứ Hướng dẫn số 1952/BGDĐT-TTr ngày 13/5/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học
phổ thông (THPT) năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 1027/KH-SGDĐT ngày 25/5/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi Tốt nghiệp THPT năm 2021;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiến hành thanh tra công tác in sao đề thi và công tác coi thi Kỳ thi
Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Ban in sao đề thi và các Điểm thi
của tỉnh Gia Lai theo đúng quy chế của Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn
hiện hành.
- Thời gian:
+ Thanh tra công tác in sao đề thi: Từ 08h00, ngày 24/6/2021 đến hết ngày
08/7/2021.
+ Trưởng đoàn, Thư ký: Từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 08/7/2021.
+ Thanh tra công tác coi thi: Từ 7h30 phút, ngày 05/7/2021 đến hết ngày
08/7/2021.
- Địa điểm làm việc: Có bảng phân công kèm theo.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra công tác in sao đề thi và coi thi để thực
hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1 (có danh sách kèm theo).
Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng đoàn phân công.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn
nghiệp vụ của Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Trưởng Ban in sao đề thi,
Trưởng các Điểm thi và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TTr.
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