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  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 10 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc thành lập Đoàn thanh tra công tác chấm thi 

Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 năm 2020 
 

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 (GDĐT) hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

GDĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GDĐT 

thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra 

và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; 

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra 

Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; 

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ GDĐT 

quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi (Thông tư số 23/2016/TT-

BGDĐT); 

Căn cứ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của Sở GDĐT tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 3237/QĐ-SGDĐT ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT 

tỉnh Bình Phước về việc thành lập Hội đồng chấm thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh 

lớp 12 THPT năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm định chất lượng giáo dục, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi chọn HSG cấp 

tỉnh lớp 12 năm 2020, gồm 07 ông/bà theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu sự phân công của Trưởng đoàn, có 

trách nhiệm lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 

23/2016/TT-BGDĐT và các văn bản liên quan.  

* Thời gian, địa điểm, kinh phí như sau: 

- Thời gian:  

+ Lãnh đạo; Thư ký; Thanh tra làm phách, nhập điểm làm việc từ  13 giờ 

30 phút ngày 15/10/2020 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 
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+ Thanh tra chấm thi làm việc từ 08 giờ ngày 19/10/2020 đến ngày 

21/10/2020. 

- Địa điểm:  

+ Làm phách bài thi, nhập điểm tại Hội trường B - Sở GDĐT; 

+ Chấm thi tại Trung tâm GDTX tỉnh. 

- Dự khai mạc Hội đồng chấm thi vào lúc 08 giờ ngày 19/10/2020 tại Hội 

trường A - Trung tâm GDTX tỉnh. 

- Kinh phí: Sở GDĐT (Phòng TTr-KĐCLGD) chịu trách nhiệm thanh 

toán phụ cấp thanh tra; đơn vị có cán bộ được điều động chịu trách nhiệm thanh 

toán công tác phí theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Lãnh đạo Sở GDĐT phụ trách công tác thanh tra giám sát hoạt 

động Đoàn thanh tra theo quy định. 

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm 

định chất lượng giáo dục, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Chủ tịch Hội 

đồng chấm thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 năm 2020, Thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                    GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4;                                                                                                                                        
- Website: vpdt.binhphuoc.edu.vn; 

- Lưu: VT, TTr. (Tr) 
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DANH SÁCH 

Đoàn thanh tra công tác chấm thi  

Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 năm 2020  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT,  

 ngày      /10/2020 của Giám đốc Sở GDĐT) 
 

TT Họ và tên 
Chức vụ,  

đơn vị 
Nhiệm vụ 

Nhiệm vụ cụ thể 

1 
Hà Minh Quan 

(0965839666) 

Thanh tra viên chính, 

PTP.TTrKĐ-CLGD, 

Sở GDĐT 

- Trưởng đoàn; 

- Phụ trách 

chung 

 

2 Lê Quang Trung 

(0917796196) 

Thanh tra viên chính, 

Sở GDĐT 

 

Thư ký 

 

 

3 Nguyễn Văn Thanh 

(0913858884) 

CV TTrKĐCLGD 

Sở GDĐT 
Thành viên 

- TTr bảo mật; 

- TTr làm phách, nhập điểm. 

4 Nguyễn Văn Hành 

(0985439583) 

PHT Trường 

THCS&THPT Lương 

Thế Vinh 

Thành viên 

(Tổ trưởng TTr 

chấm bài) 

- TTr bảo mật; 

- TTr giao nhận bài thi; 

- TTr chấm bài thi. 

5 Trần Đức Hoài Lâm 

(0919371629) 

TT Trường THPT 

Chuyên Quang Trung 

Thành viên TTr 

chấm bài. 

- TTr bảo mật; 

- TTr giao nhận bài thi; 

- TTr chấm bài thi. 

6 Lê Văn Hoài 

(0914751379) 

GV Trường THPT 

Đồng Phú 

Thành viên TTr 

chấm bài. 

- TTr bảo mật; 

- TTr giao nhận bài thi; 

- TTr chấm bài thi. 

7 Hồ Đắc Thao 

(0976940764) 

BTĐ Trường THPT 

Chu Văn An 

Thành viên TTr 

chấm bài. 

- TTr bảo mật; 

- TTr giao nhận bài thi; 

- TTr chấm bài thi. 

Danh sách có 07 người. 
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