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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện kỳ thi tốt nghiệp 

 Trung học phổ thông năm 2022 huyện Hòa An 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 931/SGDĐT-QLCLCNTT ngày 27 tháng 5 năm 2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Tờ trình 

số 34/TTr-PGD&ĐT ngày 09 tháng 6 năm 2022. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2022 huyện Hòa An, gồm các ông, bà có tên sau:  

1. Trưởng ban: Ông Đàm Thế Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Nguyễn Hải Nam, Trưởng phòng 

GD&ĐT huyện. 

3. Các Phó Trưởng ban: 

- Ông Phạm Hiến Giang, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Bà Phan Bích Liễu, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện; 

- Ông Nông Khánh Du, Phó Trưởng Công an huyện; 

- Bà Lê Thị Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

- Bà Bế Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hòa An. 
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4. Các ủy viên: 

- Bà Mạc Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Ông Trịnh Minh Khánh, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Hòa An; 

- Ông Lê Đức Quý, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Ông Đỗ Viết Thế, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông huyện; 

- Bà Lê Thị Biên, Bí thư Huyện đoàn; 

- Ông Nông Văn Tân, Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện; 

- Ông Trần Thành Lâm, Trưởng đại diện VNPT Hòa An; 

- Ông Phạm Văn Kỷ, Phó Giám đốc điện lực Hòa An; 

- Bà Hà Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; 

- Ông Bùi Trọng Duy, Chủ tịch UBND thị trấn Nước Hai. 

5. Thư ký: 

- Ông Lưu Minh Khánh, Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện; 

- Bà Lê Thị Chuyên, Giáo viên Trường THPT Hòa An. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo cấp huyện và các thành viên của Ban Chỉ đạo cấp 

huyện có nhiệm vụ: 

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp huyện: 

a) Thực hiện nghiêm túc Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp. 

b) Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn phối 

hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Điểm thi; xem 

xét, giải quyết các kiến nghị của Trưởng Điểm thi. 

c) Báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về 

tình hình tổ chức thi, việc thực hiện quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý 

các tình huống xảy ra trong tổ chức kỳ thi. 

d) Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng hoặc trình các 

cấp có thẩm quyền khen thưởng cho công chức, viên chức và người lao động có 

thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thi hoặc kỷ luật các đối tượng đã nêu 

nếu vi phạm Quy chế thi. 

đ) Thực hiện những quyết định, chỉ đạo có liên quan của Ban Chỉ đạo 

cấp tỉnh. 

2. Trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo 

cấp huyện: 
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a) Trưởng ban quyết định tổ chức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn, chịu 

trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp huyện theo 

quy định. 

b) Các Phó Trưởng ban, ủy viên và thư ký chịu trách nhiệm về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban. 

Ban Chỉ đạo cấp huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện 

đối với các văn bản do Trưởng ban ký; sử dụng con dấu của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo đối với các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký. 

Ban Chỉ đạo cấp huyện tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; thủ trưởng các cơ quan liên quan và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 

ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PGD&ĐT (Kh). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Luân Chiến Công 
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