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V/v lập danh sách đề nghị tham gia 
coi thi, chấm thi các kỳ thi năm 2021

                   

                  Kính gửi:    Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Để đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, Kỳ thi tuyển 
sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường 
PTDTNT tỉnh năm học 2021 – 2022 của tỉnh Quảng Nam được tổ chức thành công, 
đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực, đúng Quy chế, Sở Giáo dục và Đào 
tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở lập danh sách 
đề nghị tham gia công tác thi tại các kỳ thi nêu trên với những yêu cầu cụ thể sau:

1. Tất cả viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Sở (có mặt tại đơn vị tính đến ngày 01/5/2021, trừ những người nghỉ hưu 
hoặc người đang đề nghị xét nghỉ hưu trước tuổi tính đến ngày 01/7/2021) đều 
thuộc diện điều động tham gia các kỳ thi nêu trên, trừ những trường hợp thuộc diện 
không được tham gia công tác thi hoặc được xét miễn tham gia công tác thi cụ thể 
như sau:

- Người đang trong thời gian bị kỷ luật về Quy chế thi;
- Người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh 

ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ (gọi 
chung là người thân) dự thi trong năm tổ chức kỳ thi;

- Người đang bị bệnh nặng phải điều trị dài hạn;
- Phụ nữ mang thai trên 06 tháng hoặc nuôi con dưới 12 tháng (tính đến tháng 

07/2021);
- Những trường hợp có lý do đặc biệt khác do Giám đốc Sở GDĐT quyết định.
2. Việc đề nghị tham gia coi thi, chấm thi thực hiện theo đúng quy định hiện 

hành và quy định của Quy chế thi, cụ thể:
- Tham gia coi thi: Trưởng Điểm thi là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng; 

Phó Trưởng Điểm thi là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ trưởng chuyên môn; 
Thư ký Điểm thi là Thư ký Hội đồng, Tổ trưởng/Tổ phó chuyên môn hoặc giáo 
viên; Cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi là Tổ trưởng/Tổ phó chuyên môn 
hoặc giáo viên; Trật tự viên, nhân viên phục vụ là nhân viên của trường;

(Lưu ý: Quy định trên đây là theo Quy chế thi, đơn vị khi lập danh sách cần 
lưu ý rằng Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn… nếu là 
giáo viên thì có thể đề nghị làm Thư ký, CBCT, CBGS).

- Tham gia chấm thi: người đề xuất tham gia chấm thi phải là người đã và 
đang trực tiếp giảng dạy môn học đúng với bài thi tự luận được chấm;



3. Các đơn vị lập danh sách theo mẫu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm, 
gửi về Văn phòng Sở (bộ phận Tổ chức – Cán bộ tiếp nhận) cùng với hồ sơ các cá 
nhân đề nghị không tham gia công tác thi, trong đó:

- Phụ lục 1: là danh sách toàn bộ viên chức, người lao động của đơn vị, bao 
gồm cả các cá nhân đề nghị không tham gia công tác thi;

- Phụ lục 2: là danh sách các cá nhân đề nghị không tham gia công tác thi, 
trong đó có nêu lý do cụ thể;

- Hồ sơ cá nhân xin không tham gia công tác thi gồm: đơn xin không tham 
gia công tác thi, có nêu rõ lý do và có xác nhận của thủ trưởng đơn vị, kèm theo hồ 
sơ minh chứng (có giá trị pháp lý) cụ thể như sau:

+ Đối với trường hợp có con dự thi, phải có bản sao giấy khai sinh của thí 
sinh dự thi;

+ Đối với trường hợp bị bệnh nặng phải điều trị dài hạn, yêu cầu phải có trích 
sao hồ sơ bệnh án của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên (các giấy tờ 
như: phiếu khám chữa bệnh, phiếu xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang…., đơn 
thuốc đều không được chấp nhận);

+ Đối với phụ nữ có thai trên 06 tháng (tính đến tháng 7/2021), phải có hồ sơ 
khám thai của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên (bản sao có chứng thực);

+ Đối với phụ nữ nuôi con dưới 12 tháng (tính đến tháng 7/2021), phải có 
bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con;

+ Ngoài những lý do nêu trên, những lý do khác (nếu có) cá nhân phải nêu 
rõ trong đơn và phải được thủ trưởng đơn vị xác nhận. 

- Các đơn vị gửi danh sách và hồ sơ về Văn phòng Sở (bộ phận Tổ chức – 
Cán bộ tiếp nhận), đồng thời gửi file mềm danh sách qua địa chỉ thư điện tử: 
locld@quangnam.gov.vn, chậm nhất là ngày 20/5/2021.

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các 
đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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