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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn thanh tra kỳ thi lập đội tuyển học sinh giỏi
THPT của tỉnh tham dự học sinh giỏi quốc gia năm học 2022- 2023
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành
trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra
các kỳ thi;
Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ Kế hoạch số 3013/KH-SGDĐT ngày 14/9/2022 về kế hoạch tổ chức
kỳ thi lập đội tuyển học sinh giỏi THPT của tỉnh tham dự học sinh giỏi quốc gia
năm học 2022- 2023;
Theo đề nghị của Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thanh tra kỳ thi lập đội tuyển học sinh giỏi THPT của tỉnh tham dự
học sinh giỏi quốc gia năm học 2022- 2023.
Thời gian từ ngày 27/9/2022 đến khi hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể:
- 7 giờ ngày 27/9/2022 thanh tra coi thi tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
- 7g30 giờ ngày 28/9/2022 thanh tra làm phách tại phòng 604 Sở GDĐT.
- 7 giờ 30 ngày 29/9/2022 thanh tra chấm thi tại trường THPT chuyên Lê Quý
Đôn
- 7g30 ngày 06/10/2022 thanh tra chấm phúc khảo tại Sở GDĐT (nếu có)
Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra kỳ thi lập đội tuyển học sinh giỏi THPT của
tỉnh tham dự học sinh giỏi quốc gia năm học 2022- 2023 gồm các ông (bà) có tên
sau:
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1. Bà Nguyễn Thị Bích Diệp - Thanh tra viên Sở - Trưởng Đoàn: giám sát
các khâu kỳ thi;
2. Bà Doãn Thị Minh Mây - Thanh tra viên Sở - Thành viên, giám sát coi
thi và phúc khảo;
3. Ông Mai Huy Quang - Thanh tra viên Sở - Thành viên, giám sát làm phách
và chấm thi;
Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra được quy định tại
Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.
Ngay khi kết thúc thanh tra, thành viên thanh tra gửi biên bản về Thanh tra Sở
GDĐT.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng coi thi, chấm thi, làm phách,
phúc khảo và các ông (bà) có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như điều 4 (để t/h);
- Website Sở;
- Lưu: VT, TTr. Diepntb.

Trần Thị Ngọc Châu

