UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 334 /QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 30 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Điểm thi
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM

Căn cứ Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND, ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông
tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và được sửa đổi bổ sung một số điều tại
Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo (gọi tắt là Quy chế thi);
Căn cứ Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (gọi tắt là
Công văn số 1523);
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-SGDĐT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo Kon Tum về việc thành lập Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học
phổ thông năm 2022;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên
nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các Điểm thi của Ban Coi thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ
thông năm 2022 tỉnh Kon Tum, gồm 12 Điểm thi. Danh sách các Điểm thi và nhân sự tại
các Điểm thi trong các Danh sách đính kèm.
Điều 2. Các Điểm thi có nhiệm vụ thực hiện các công việc của Ban coi thi kỳ
thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Kon Tum đúng Quy chế thi và
các văn bản hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian làm việc:
+ Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm, Thư kí, Công an, Bảo vệ: Từ 7 giờ 30, ngày
05/7/2022 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
+ Các thành viên khác: Từ 7 giờ 30, ngày 06/7/2022 đến khi hoàn thành nhiệm
vụ.
- Địa điểm làm việc: Tại các Điểm thi thuộc Hội đồng thi.
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Điều 3. Các ông, bà Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban Coi thi, Trưởng các
Ban có liên quan thuộc Hội đồng thi và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm
thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh Kon Tum (báo cáo);
- Trưởng Ban Chỉ đạo thi (báo cáo);
- Giám đốc, các PGĐ Sở (t/dõi);
- Chủ tịch Hội đồng thi (chỉ đạo);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT, QLCLGDCN.

Phạm Thị Trung

