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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị - Tập huấn về công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo 
Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông 
tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Tập huấn về công tác coi thi 
tốt nghiệp THPT năm 2022, cụ thể như sau:

I. Mục đích
- Phổ biến, quán triệt Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
- Hướng dẫn tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT;
- Tập huấn nghiệp vụ coi thi, thanh tra thi tốt nghiệp THPT.
II. Nội dung
2.1.  Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự
2.1.1. Thời gian: Ngày 28/6/2022 (01 buổi, khai mạc lúc 07 giờ 30 phút).
2.1.2. Địa điểm: Trung tâm Hội thảo, Trường Đại học Quảng Nam; địa chỉ: 

102 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
2.1.3. Thành phần tham dự:
a) Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng ban thường trực 

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam năm 2022, Chủ tịch Hội đồng thi 
số 34 - Sở GDĐT Quảng Nam;

b) Các thành viên Hội đồng thi số 34 - Sở GDĐT Quảng Nam;
c) Các thành viên Ban Coi thi - Hội đồng thi số 34;
d) Trưởng Điểm thi, các Phó Trưởng Điểm thi và Thư ký Điểm thi của 55 Điểm 

thi thuộc Hội đồng thi số 34;
đ) Các thành viên Đoàn thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (do Sở 

GDĐT thành lập);
e) Mời đại diện thanh tra tỉnh.
2.2. Chương trình làm việc
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Thông qua Chương trình làm việc;
- Phát biểu khai mạc và chỉ đạo của Giám đốc Sở GDĐT;
- Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
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- Phổ biến những điểm mới, cơ bản trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT và 
Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi năm 2022 của Bộ GDĐT liên quan đến công tác coi thi;

- Hướng dẫn công tác tổ chức coi thi, tập huấn nghiệp vụ coi thi;
- Trao đổi, thảo luận;
- Tổng kết, bế mạc.
III. Phân công nhiệm vụ
3.1. Phòng CNTT-KT-KĐCLGD
- Tham mưu xây dựng và theo dõi triển khai thực hiện Kế hoạch;
- Chuẩn bị nội dung, tài liệu về công tác coi thi; gửi cho đại biểu tham dự trước 

ngày tổ chức Hội nghị;
- Hướng dẫn, tập huấn công tác coi thi.
3.2. Văn phòng Sở
Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện về địa điểm tổ 

chức, trang thiết bị phục vụ Hội nghị; dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị.
3.3. Thanh tra Sở
- Chuẩn bị nội dung, tài liệu về công tác thanh tra; gửi cho đại biểu tham dự 

trước ngày tổ chức Hội nghị;
- Hướng dẫn, tập huấn công tác thanh tra.
3.4. Các trường THPT, PTDTNT; Trung tâm GDTX tỉnh
- Cử người tham dự đúng thành phần, đầy đủ; 
- Đại biểu nghiên cứu trước tài liệu; nắm vững những nội dung được báo cáo, 

hướng dẫn trong Hội nghị; tích cực trao đổi, thảo luận;
- Sau Hội nghị này, chậm nhất ngày 01/7/2022; các trường THPT, PTDTNT 

lập kế hoạch tổ chức và triển khai thực hiện việc phổ biến Quy chế thi, tập huấn 
nghiệp vụ coi thi cho toàn bộ những người tham gia công tác coi thi của đơn vị mình, 
bao gồm cả giáo viên THCS được phân công coi thi ở Điểm thi đặt tại trường.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Tập huấn về công tác coi thi tốt nghiệp 
THPT năm 2022. Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Bộ GDĐT;
- PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân;
- Ban Chỉ đạo thi TN tỉnh năm 2022;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Các trường THPT, PTDTNT, 

Trung tâm GDTX tỉnh;
- Lưu: VT, P.CNTT-KT-KĐ.

#ChuKyLanhDao
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