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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1671/SGDĐT-TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 20 tháng 6 năm 2022

V/v Hội nghị tập huấn nghiệp
vụ thanh tra thi tốt nghiệp
THPT năm 2022.

Kính gửi:
- Thanh tra tỉnh Bình Phước;
- Phòng PA03 Công an tỉnh Bình Phước;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Bình Phước;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã.
Thực hiện Công văn số 2188/BGDĐT-TTr ngày 26/5/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2022 và Kế hoạch số 1497/KH-SGDĐT ngày 06/6/2022 về việc
Thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Kế hoạch số 1505/KH-SGDĐT
ngày 06/6/2022 về việc Tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm
2022 của Sở GDĐT tỉnh Bình Phước;
Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-TTr ngày 09/6/2022 của Thanh tra Bộ
GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
Nay Sở GDĐT triệu tập, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi
tốt nghiệp THPT năm 2022, cụ thể như sau:
1. Thời gian: Ngày 30/6/2022 (Thứ 5).
Sáng bắt đầu từ 07 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 45 phút
đến khi hoàn thành kế hoạch tập huấn, kiểm tra đánh giá.
2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
3. Thành phần:
- Chủ trì hội nghị: Giám đốc Sở GDĐT Lý Thanh Tâm.
- Đại biểu mời tham dự hội nghị (Công văn này thay Thư mời):
+ Đại diện Lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Phòng PA03 Công an tỉnh.
+ Công chức Thanh tra tỉnh cử tham gia thanh tra các khâu của kỳ thi.
- Thanh tra Sở GDĐT.
- Đại diện lãnh đạo, các cá nhân liên quan do Văn phòng và Phòng GD
Trung học Sở GDĐT cử.
- Đại diện lãnh đạo tất cả các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
- Đại diện lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã.
- Cộng tác viên thanh tra, cán bộ, giáo viên dự kiến điều động tham gia làm
công tác thanh tra thi - (Có Danh sách lớp tập huấn chi tiết kèm theo Công văn
triệu tập)
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4. Yêu cầu
- Tham dự đầy đủ và đúng thành phần triệu tập.
- Nghiên cứu quy chế, tài liệu tập huấn trước khi về tham dự Hội nghị tập
huấn.
- Thực hiện bài kiểm tra cuối buổi tập huấn.
5. Lưu ý:
- Tất cả thành phần các đơn vị tham dự Hội nghị đều được yêu cầu tham
gia làm bài kiểm tra cuối ngày tập huấn.
- Tất cả CTV thanh tra, cán bộ, công chức và giáo viên làm công tác thanh
tra thi phải thực hiện bài Test đạt yêu cầu. Nếu số lượng không đạt yêu cầu
nhiều không bảo đảm số lượng để điều động công tác, Ban tổ chức sẽ tập huấn
và kiểm tra lại ngay cuối buổi; Danh sách các cá nhân vẫn không đạt kết quả sẽ
không được bố trí làm công tác thanh tra thi và sẽ được chuyển cho bộ phận thi
đua ngành xem xét đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ trong xét thi đua năm học
2022-2023.
- Toàn bộ tài liệu tập huấn gửi kèm theo Công văn này, đề nghị các đơn vị
triển khai cho các cá nhân được triệu tập biết, tải về nghiên cứu trước khi tham
dự Hội nghị. (Tài liệu hội nghị sẽ phát trực tiếp tại Hội nghị)
* Gửi kèm Công văn:
1. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 04/5/2021 của Bộ GDĐT
ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT.
2. Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ GDĐT về việc
hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
3. Công văn số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 của Bộ GDĐT về việc
tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19.
4. Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ GDĐT về tổ
chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.
5. Công văn số 2188/BGDĐT-TTr ngày 26/5/2022 của Bộ GDĐT về việc
hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị cử cộng tác viên thanh tra, cán bộ, công chức
và giáo viên có tên theo danh sách tham dự đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy
định trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (BCĐ);
(để báo cáo)
- Thanh tra Bộ GDĐT;
- BGĐ Sở GDĐT; (để biết)
- Các phòng chức năng của Sở; (để thực hiện)
- Website: vpdt.binhphuoc.edu.vn;
- Lưu: VT, TTr. (Tr)
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