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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Hội đồng thi Nghề phổ thông 

Khóa ngày 27/02/2022 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 1353/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 06/10/2021 về việc 

hướng dẫn tổ chức thi Nghề phổ thông năm 2021; Công văn số 160/SGDĐT-

GDTrH-GDTX ngày 11/02/2022 về việc tổ chức thi Nghề phổ thông năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 214/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 22/02/2022 về việc 

Hướng dẫn tổ chức thi Nghề phổ thông trong điều kiện diễn biến phức tạp của 

dịch bệnh COVID 19 và xét đặc cách chứng nhận Nghề phổ thông năm 2021; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng, Trưởng 

phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Hội đồng thi Nghề phổ thông khóa ngày 27/02/2022 

tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên của các huyện, 

thị xã, thành phố; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh; các trường Trung học 

phổ thông, Trường phổ thông có nhiều cấp học có tổ chức thi Nghề phổ thông 

gồm các ông (bà) có tên sau (có danh sách kèm theo từng Hội đồng thi). 

Điều 2. Các Hội đồng thi Nghề phổ thông và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

có trách nhiệm tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi và xét kết quả theo đúng hướng 

dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, theo kế hoạch như sau: 

Thời gian làm việc:  

- Lãnh đạo Hội đồng: Làm việc từ 7 giờ 00 phút ngày 24/02/2022 đến khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

- Ban ra đề thi: Làm việc từ 7 giờ 00 phút ngày 24/02/2022 đến ngày 

25/02/2022.                                                               

- Ban coi thi lý thuyết: Làm việc từ 13 giờ 30 phút ngày 26/02/2022 đến 

khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Ban chấm thi lý thuyết: Làm việc từ 7 giờ 00 ngày 28/02/2022 đến khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 
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- Ban chấm thi thực hành: Làm việc theo kế hoạch của từng Hội đồng thi 

đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Các Hội đồng thi Nghề phổ thông và các ông (bà) có tên ở Điều 1 tự giải 

tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị Tư 

tưởng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên, trưởng các 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT; thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;                                                                                          

- Lưu: VT, P.GDTrH-GDTX.                                                                   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 

 

                                                                           
 
              

 

 

                                                                   

Ghi chú: Nhận Quyết định bản chính và danh sách Hội đồng thi tại Phòng GDTrH                                                                                                                                                                                    
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