
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v Giao nhận đề kiểm tra cuối kỳ 2  

năm học 2021-2022

#DiaDiemNgayBanHanh

           Kính gửi:  
     - Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
     - Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT, PT nhiều cấp 

                        học trực thuộc.

Sở GDĐT đã hợp đồng Công ty TNHH MTV Vận tải Hoàng Vĩnh Phúc 
(Công ty) sao in đề, giao đề kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2021-2022 đến các đơn vị. 
Để việc vận chuyển, giao đề đến các đơn vị đảm bảo an toàn, bảo mật, đúng thời 
gian, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị và Công ty thực hiện các nội dung sau: 

1. Thời gian và địa điểm giao đề: 
- Ngày giao: 04/5/2022 (bắt đầu lúc 7 giờ 00). 
- Địa điểm và các tuyến giao đề: Theo phụ lục đính kèm.
- Căn cứ thứ tự các tuyến, các đơn vị có thể liên hệ với cán bộ giao đề để 

chủ động việc giao nhận.
2. Yêu cầu: 
- Các đơn vị cử lãnh đạo trực để nhận đề tại đơn vị theo lịch giao nhận đề 

kiểm tra.
     - Đối với một số đơn vị nhận đề kiểm tra tại địa điểm khác phải cử lãnh đạo, 
cán bộ, chuyên viên, giáo viên (trong đó phải có 01 lãnh đạo đơn vị) đi nhận bằng 
phương tiện ô tô, kèm theo giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị (cán bộ giao đề 
nhận và lưu giữ giấy giới thiệu để làm thủ tục chứng từ) và có phương án bảo quản 
an toàn, bảo mật tuyệt đối bộ đề.

- Khi giao nhận đề, yêu cầu phải kiểm tra đối chiếu số lượng ghi trên bì đề 
với số lượng đăng ký, tình trạng niêm phong bì và có biên bản giao nhận đề. Nếu 
phát hiện điều gì nghi ngờ thì báo ngay cho cán bộ giao đề để có hướng giải quyết; 
trong trường hợp cần thiết, báo cáo về Sở GDĐT.

- Công ty có trách nhiệm bố trí phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn và 
các quy định về bảo mật đề. 

- Cử cán bộ, chuyên viên Phòng GDTrH phối hợp với Công ty giao đề, hoàn 
thiện các thủ tục giao nhận.
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- Theo đề nghị của Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp hoàn thành các thủ 
tục hợp đồng, thanh lý hợp đồng ngay thời điểm giao nhận đề để đảm bảo các quy 
định về hợp đồng và thanh toán hợp đồng.

Sở GDĐT Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện 
nghiêm túc nội dung công văn này./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Công ty TNHH MTV Vận tải Hoàng Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao


		2022-04-29T10:47:32+0700
	Quảng Nam


		2022-04-29T10:52:44+0700
	Quảng Nam


		2022-04-29T10:52:48+0700
	Quảng Nam


		2022-04-29T10:52:48+0700
	Quảng Nam


		2022-04-29T10:52:49+0700
	Quảng Nam




