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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 13 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra công tác dạy học, ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Kế hoạch số 2304/KH-SGDĐT ngày 08/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào
tạo Nâng cao chất lượng của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 334/KH-SGDĐT ngày 15/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc kiểm tra công tác ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022;
công tác quản lý, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên và các tổ chức kinh
doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Công văn số 1399/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 06/6/2022 của Sở GDĐT
về việc tiếp tục dạy, học ôn tập cho học sinh lớp 12 trên cơ sở kết quả thi thử tốt
nghiệp THPT năm 2022;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và
Giáo dục Thường xuyên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiến hành kiểm tra công tác dạy, học ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm
2022 với nội dung: Công tác tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Kế hoạch
ôn tập; kế hoạch phụ đạo; đối tượng (nâng cao chất lượng điểm trung bình các bài thi,
nguy cơ hỏng tốt nghiệp); các giải pháp nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp và nâng cao chất
lượng bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Thời gian: Từ ngày 14/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
Đơn vị được kiểm tra: Tất cả các cơ sở giáo dục có cấp học THPT trên địa bàn
tỉnh Gia Lai.
Hình thức: Kiểm tra không báo trước.
Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác dạy học, ôn tập tốt nghiệp THPT năm
2022 gồm các ông (bà) có tên trong Phụ lục (đính kèm) để thực hiện nhiệm vụ nêu tại
Điều 1.
Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng đoàn kiểm tra phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định

Phụ lục
Danh sách Đoàn kiểm tra công tác dạy học, ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2022
(Kèm theo Quyết định số 513 /QĐ-SGDĐT ngày 13 /6/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai)
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Chức vụ, đơn vị công tác
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Lữ Đình Dưỡng

P.Trưởng phòng GDTrHCTTX, Sở GDĐT
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Võ Văn Hải

P.Trưởng phòng GDTrHCTTX, Sở GDĐT

P.Trưởng đoàn
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Đỗ Thị Xuân Hương

Chuyên viên, Phòng GDTrHCTTX, Sở GDĐT

Thành viên
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Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên, Phòng GDTrHCTTX, Sở GDĐT

Thành viên

Tiếng Anh
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Hoàng Sỹ Tuấn

Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Trãi

Thành viên

Địa lí
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Huỳnh Ngọc Thiết

Chuyên viên, Phòng GDTrHCTTX, Sở GDĐT

Thành viên

Hóa học

(Danh sách này có 07 người).
Ghi chú: Thành lập thành 02 tổ kiểm tra, mỗi tổ không quá 03 thành viên.

