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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hồng Bàng, ngày         tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS thuộc quận 

Thực hiện Công văn số 812/SGDĐT-KTKĐ ngày 18/4/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc cử cán bộ, giáo viên tham gia coi, chấm thi kỳ thi tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 

các nhà trường thực hiện các nội dung sau: 

1. Quán triệt toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị khắc phục khó khăn, 

nghiêm túc thực hiện Quyết định coi thi, chấm thi khi được Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo điều động. 

2. Lập danh sách cán bộ coi, chấm thi theo số lượng được phân bổ (theo mẫu 

đính kèm).  

3. Tiêu chuẩn cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi: 

a) Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao; 

b) Nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ liên quan đến nhiệm vụ làm công tác 

thi được phân công; 

c) Không có con, anh, chị, em ruột; con, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; 

người giám hộ hoặc đỡ đầu, người được giám hộ hoặc đỡ đầu tham dự kỳ thi; 

d) Không đang trong thời kỳ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 01 năm; không 

đang trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

e) Cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi phải là người trong biên chế, 

đang trực tiếp giảng dạy đúng môn được phân công chấm thi. 

4. Phân bổ số lượng cán bộ, giáo viên tham gia coi, chấm thi 

STT Trường THCS 

Số lượng 

giáo viên 

coi thi 

Số lượng giáo viên chấm 

thi/môn (đại trà) 
Đại diện 

của BGH 
Ghi chú 

Ngữ văn Toán học 

1 Quán Toan 22 6 6 2  

2 Hùng Vương 18 4 4 2  

3 Bạch Đằng 22 6 6 2  

4 Nguyễn Trãi 11 3 3 2  

5 Ngô Gia Tự 22 6 6 2  

6 Trần Văn Ơn 13 4 4 2  

7 Hồng Bàng 45 12 12 2  

8 Phan Bội Châu 7 1 1 2  

Tổng 160 42 42 16  
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+ Điều động cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn tốt tham gia chấm 

thi các môn chuyên, gồm các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, 

Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh: Mỗi trường cử 01 giáo viên/môn chuyên. 

* Lưu ý:  

- Các đơn vị rà soát kỹ danh sách cán bộ, giáo viên cử đi làm nhiệm vụ 

đúng đối tượng theo yêu cầu. Ưu tiên cử giáo viên tham gia chấm thi là giáo 

viên cốt cán, giáo viên giỏi cấp thành phố, quận. 

- Những cán bộ, giáo viên có tên trong danh sách gửi về Phòng Giáo dục 

và Đào tạo nếu chưa được điều động tham gia coi, chấm thi có nhiệm vụ thường 

trực để nhận nhiệm vụ khi được điều động bổ sung. 

- Hiệu trưởng tổ chức quán triệt nghiêm túc tinh thần kỳ thi tuyển sinh lớp 

10 THPT năm học 2022-2023 và triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác coi, 

chấm thi cho cán bộ, giáo viên toàn trường; cá nhân Hiệu trưởng chịu trách 

nhiệm nếu có cán bộ, giáo viên vi phạm Quy chế khi tham gia Hội đồng coi, 

chấm thi. 

- Lập danh sách theo mẫu bao gồm các thông tin về giáo viên, trong đó có 

thông tin về giao dịch thanh toán cá nhân (tên ngân hàng, chi nhánh, số tài 

khoản, số điện thoại), yêu cầu thông tin giao dịch thanh toán phải chính xác và 

của chính giáo viên được đề xuất làm nhiệm vụ, các đơn vị cho rà soát thật cẩn 

thận và chịu trách nhiệm về thông tin đã nhập.  

- Các nhà trường nộp danh sách coi, chấm thi (theo mẫu đính kèm) có chữ 

ký, dấu của Hiệu trưởng và bản file về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Nhung 

nhận) trước ngày 27/04/2022. 

Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực 

hiện nghiêm túc đảm bảo đúng thời gian, đủ số lượng nhân sự theo phân bổ, 

thông tin đầy đủ chính xác đúng quy định. Những nhà trường không thực hiện 

hoặc điều động không đủ nhân sự theo phân bổ sẽ chịu trách nhiệm trước 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, 

vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua tổ THCS) 

để được hướng dẫn thực hiện/. 

Nơi nhận: 
- LĐ, CV tổ THCS;                                                                

- Các trường THCS;   

- Lưu.     

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân Anh 
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