
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Số:            /QĐ-SGDĐT                          Bình Phước, ngày     tháng     năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Thay thế nhân sự tại các ban chấm thi 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ 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 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy  

chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-

BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước; 

Theo thỏa thuận của Công an tỉnh Bình Phước tại Công văn số 219/CAT-PA03 ngày 

10/6/2021 về việc phân công lực lượng bảo vệ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay thế nhân sự tại các ban chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2021 gồm các ông/bà có tên trong danh sách đính kèm. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấm thi tự luận theo 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 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

Thời gian làm việc:  

Ban chấm trắc nghiệm: 8h00 ngày 09/7/2021. 

Ban chấm tự luận: Từ 8 giờ 00 phút ngày 11/7/2021 đến ngày 24/7/2021. 

Khai mạc Ban chấm thi:  lúc 8 giờ 00 phút, ngày 11/7/2021. 

Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Du. 
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Kinh phí: Sở Giáo dục và Đào tạo chi trả phụ cấp trách nhiệm cho các ông (bà) có 

tên tại Điều 1 theo quy định hiện hành. Các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham gia các ban 

chấm thi chi trả công tác phí và các chế độ khác theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Trưởng các 

phòng thuộc Sở GDĐT, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                               GIÁM ĐỐC         
- Như điều 3; 

- Lưu: VP, GDTrH.  
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DANH SÁCH THAY THẾ NHÂN SỰ TRONG CAC BAN CHẤM THI 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

(Theo Quyết định số:             /QĐ-SGDĐT ngày     tháng     năm 2021) 

   

 

 
 

   1. Bà Nguyễn Thị Hậu, giáo viên trường THPT Hùng Vương làm cán bộ chấm thi tại tổ 2, trong Ban 

chấm thi tự luận thay cho Nguyễn Thị Sen. 

2. Bà Mai Như Anh Đào, giáo viên THPT Lộc Ninh làm cán bộ chấm thi tại tổ 2, trong Ban chấm thi 

tự luận thay cho Nguyễn Thị Hồng Thy. 

3. Ông Khuất Huy Phương, tổ trưởng THPT Nguyễn Khuyến làm tổ trưởng tổ 1, trong Ban chấm thi 

tự luận thay cho Lương Văn Cương. 

4. Ông Vũ văn Tuấn, giáo viên THPT Đăk Ơ làm cán bộ chấm thi tại tổ 1, trong Ban chấm thi tự 

luận thay cho Nguyễn Thị Bình. 

5. Bà Trần Vũ Mai Vũ, giáo viên THPT chuyên Bình Long làm cán bộ chấm thi tại tổ 1, trong Ban 

chấm thi tự luận thay cho Phạm Thị Thu Hằng. 

6. Bà Phạm Thị Thảo, giáo viên THPT chuyên Bình Long làm cán bộ chấm thi tại tổ 1, trong Ban 

chấm thi tự luận thay cho Vũ Thị Luận. 

7. Bà Trần Thị Phương, giáo viên THPT Phước Long làm cán bộ chấm thi tại tổ 1, trong Ban chấm 

tự luận thay cho Vũ Thị Ngà. 

8. Bà Lê Thị Trâm, giáo viên THPT Phước Long làm cán bộ chấm thi tại tổ 1, trong Ban chấm tự 

luận thay cho Phạm Thị Doan. 

9. Ông Phan Thành Hải, giáo viên THPT Phước Long làm cán bộ chấm kiểm tra, trong Ban chấm tự 

luận thay cho Hồ Đức Hiếu. 

10.  Bà Phạm Thị Bích Thủy, giáo viên THPT Nguyễn Huệ làm cán bộ chấm thi tại tổ 2, trong Ban 

chấm tự luận thay cho Nguyễn Thị Huyền. 

11. Ông Trần Ngọc Tân, giáo viên THPT Nguyễn Huệ làm thành viên trong Ban chấm trắc nghiệm 

thay cho Trần Hương Thảo. 

12.  Bà Lê Thị Liên, giáo viên THPT Đồng Phú làm cán bộ chấm thi tại tổ 1, trong Ban chấm thi tự 

luận thay cho Cao Thị Oanh. 

13.  Bà Lê Thị Thúy Hằng, giáo viên  THPT Bù Đăng làm cán bộ chấm thi tại tổ 1, trong ban chấm 

thi tự luận thay cho Nguyễn Thị Thu Hiền. 
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