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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông, xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022,  

tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2022-2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN THỤY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 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 (gọi tắt là Quy chế thi); 

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở; 

Căn cứ Công văn số 1523/BGD&ĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 956/SGDĐT-KTKĐ ngày 29/4/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hải Phòng về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2022-2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-KTKĐ ngày 04/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hải Phòng về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; 

Công văn số 830/SGDĐT-KTKĐ ngày 20/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hải Phòng về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét 

tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 

2022-2023 của huyện gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Trưởng ban: Ông Phạm Tiến Thuật, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

2. Phó Trưởng ban: 

- Ông Nguyễn Văn Phán, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó 

Trưởng ban Thường trực; 
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- Ông Ngô Duy Khâm, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Vũ Văn Hoàng, Phó Trưởng Công an huyện. 

3. Các Ủy viên: 
- Ông Đào Văn Tuân, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Ông Nguyễn Duy Minh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ông Phạm Đức Hướng, Trưởng phòng Y tế; 

- Ông Vũ Duy Phan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra; 

- Ông Ngô Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Viễn thông 6; 

- Bà Đỗ Thị Hương, Giám đốc Điện lực Kiến Thụy; 

- Ông Hoàng Ngọc Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; 

- Ông Ngô Văn Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

- Ông Đào Thế Anh, Hiệu trưởng trường THPT Kiến Thụy; 

- Ông Trịnh Văn Kiên, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Đức Cảnh; 

- Ông Phạm Trung Diện, Hiệu trưởng trường THPT Thụy Hương; 

- Bà Trần Thị Hoa, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ; 

- Ông Phạm Hữu Kiên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo 

dục thường xuyên. 

Điều 2. Ban chỉ đạo và kiểm tra thi có nhiệm vụ:  

- Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tốt nghiệp THCS năm 

học 2021-2022 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; kiểm tra 

việc tổ chức triển khai học tập quy chế thi cho các thí sinh và người làm nhiệm 

vụ thi. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quy chế tại các hội đồng tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành có liên quan, tổ 

chức tốt việc động viên, tạo điều kiện cho các thí sinh dự thi đảm bảo an toàn, 

đúng quy chế, kết quả cao. 

- Báo cáo UBND huyện về tình hình tổ chức và kết quả các kỳ thi. 

Ban chỉ đạo và kiểm tra thi làm việc từ khi có Quyết định và tự giải thể 

khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các ban, 

ngành liên quan; các ông (bà) có tên tại Điều 1 và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn căn cứ Quyết định thi hành. 

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

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- BCĐ thi Thành phố;      (Báo cáo) 

- TT HU;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện;          

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Nguyễn Văn Tuấn 
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