
 

 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO CÁC KỲ THI NĂM 2022 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 /QĐ-BCĐThi Ninh Thuận, ngày        tháng 5 năm 2022 

        

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ 

của Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 tỉnh Ninh Thuận 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CÁC KỲ THI NĂM 2022 TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 

sinh trung học phổ thông và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2014/TT-

BGDĐT ngày 26/5/2014, Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018;  

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng 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 Giáo dục và Đào tạo;  

Thực hiện Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban Chỉ đạo các kỳ 

thi năm 2022 tỉnh Ninh Thuận;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo thi) tại Tờ trình số 1133/TTr-SGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động và phân công 

nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 tỉnh Ninh Thuận, gồm 5 Chương 

và 10 Điều. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và Thành viên Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 tỉnh Ninh Thuận chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 

- Như Điều 2; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- CT và PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, BTCDNC; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 



UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO CÁC KỲ THI NĂM 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

QUY  CHẾ  

Hoạt động và phân công nhiệm vụ  

của Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 tỉnh Ninh Thuận 

(ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BCĐThi ngày      /5/2022 

của Trưởng Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 tỉnh Ninh Thuận) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ 

đạo các kỳ thi năm 2022 tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo thi). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế được áp dụng cho Ban Chỉ đạo thi và các thành viên Ban Chỉ đạo thi. 

 

Chương II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CHỈ ĐẠO 

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo thi 

1. Theo quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (gọi chung là Quy chế thi).  

2. Những 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 dự thi tại tỉnh trong năm 2022 không được tham gia Ban Chỉ đạo thi.  

Điều 4. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thi  

Sở Giáo dục và Đào tạo là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thi. 

Những văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký được sử dụng con dấu của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận trong phạm vi thẩm quyền của Ban 

Chỉ đạo thi. 
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Chương III 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI VÀ  

CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THI 

 

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thi 

1. Chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi tại địa 

phương theo Quy chế thi và văn bản hướng dẫn có liên quan của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị về tổ chức kỳ thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông 

trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh; triển khai hiệu quả Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ thi trong năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

2. Chỉ đạo, kiểm tra các ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan và các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các 

điều kiện cần thiết cho hoạt động tổ chức các kỳ thi; xem xét giải quyết những 

kiến nghị của các cơ sở giáo dục tổ chức coi thi, chấm thi, của Chủ tịch Hội đồng 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 

3. Báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc gia và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

tình hình tổ chức thi, việc thực hiện Quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý 

các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thi; thực hiện những quyết định, chỉ 

đạo có liên quan của Ban Chỉ đạo thi quốc gia; 

4. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trình các cấp có thẩm quyền 

khen thưởng những nhân tố tốt, những người có thành tích trong công tác tổ 

chức thi hoặc xử lý kỷ luật những người vi phạm Quy chế thi; 

5. Thu thập ý kiến phản ánh của thí sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác thi 

và của Nhân dân đối với các kỳ thi. 

Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo thi 

1. Trưởng ban Chỉ đạo thi 

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ 

đạo thi quốc gia về việc thực hiện nhiệm vụ đúng theo Quy chế thi của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành; đồng thời triển khai thực hiện Chỉ 

thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận bảo đảm hiệu quả, an toàn, nghiêm túc và công bằng; 

b) Tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo thi, phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thi; 

c) Trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến hành vi vi phạm quy chế 

thi, các hiện tượng tiêu cực thuộc thẩm quyền trong quá trình tổ chức các kỳ thi; 

d) Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban Chỉ đạo thi (trên cơ sở đề 

xuất của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thi); 
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đ) Những văn bản do Trưởng ban Chỉ đạo thi ký được sử dụng con dấu của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

2. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi 

a) Thay mặt Trưởng ban điều hành một số hoạt động của Ban Chỉ đạo thi 

khi được Trưởng ban ủy quyền; 

b) Giúp Trưởng ban Chỉ đạo thi trực tiếp chỉ đạo, điều hành và đôn đốc các 

Ủy viên và Thư ký Ban Chỉ đạo thi thực hiện nhiệm vụ; 

c) Giúp Trưởng ban Chỉ đạo thi theo dõi một số lĩnh vực theo sự phân công 

của Trưởng ban; 

d) Giúp Trưởng ban Chỉ đạo thi xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong 

quá trình tổ chức, tiến hành các kỳ thi theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo thi 

quốc gia; 

đ) Chỉ đạo việc xây dựng dự toán và điều hành kinh phí hoạt động của Ban 

Chỉ đạo thi.  

3. Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi 

a) Thay mặt Trưởng ban điều hành một số hoạt động của Ban Chỉ đạo thi 

khi được Trưởng ban ủy quyền; 

b) Giúp Trưởng ban Chỉ đạo thi theo dõi một số lĩnh vực theo sự phân công 

của Trưởng ban; 

4. Ủy viên Ban Chỉ đạo thi là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan 

a) Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức, đoàn 

thể chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung có liên quan đến tổ chức và triển 

khai các kỳ thi trong phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; 

b) Giúp Trưởng ban Chỉ đạo thi đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức và triển khai 

các kỳ thi tại đơn vị, địa phương theo sự phân công của Trưởng ban;  

c) Tham gia đóng góp ý kiến cho các văn bản có liên quan; tham dự đầy đủ 

các cuộc họp do Trưởng ban Chỉ đạo thi triệu tập.  

5. Ủy viên Ban Chỉ đạo thi là lãnh đạo các phòng, ban của Sở GDĐT 

a) Giúp Trưởng ban Chỉ đạo thi (thông qua Phó Trưởng ban Thường trực) 

làm nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức và triển khai thực hiện các quy định 

về chuyên môn nghiệp vụ cho các kỳ thi trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận theo Quy chế thi và hướng dẫn thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Báo cáo, đề xuất Trưởng ban Chỉ đạo thi đôn đốc Ủy ban nhân dân các 

cấp, các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

theo Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về tổ chức kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông 

trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh;  

c) Giúp Trưởng ban Chỉ đạo thi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, 

thực hiện Quy chế thi của các ban, bộ phận công tác trong kỳ thi tốt nghiệp trung 
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học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông; 

d) Thực hiện các báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về hoạt động của Ban Chỉ đạo thi, tình hình tổ chức các kỳ thi 

cũng như việc thực hiện Quy chế thi ở địa phương; 

đ) Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thi; phối hợp với 

các bộ phận của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thanh quyết toán kinh phí 

được cấp theo quy định của Nhà nước. 

6. Tổ Thư ký  

a) Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo thi; cung 

cấp những thông tin cần thiết, có liên quan cho các thành viên Ban Chỉ đạo thi; 

b) Làm đầu mối tổng hợp thông tin và thu thập ý kiến của thí sinh, cán bộ, 

giáo viên làm công tác thi và của Nhân dân đối với các kỳ thi. 

 

Chương IV 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI 

 

Điều 7. Cách thức làm việc của Ban Chỉ đạo thi 

Ban Chỉ đạo thi làm việc trên cơ sở trao đổi, bàn bạc tập thể và thực hiện 

theo kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo thi. 

Điều 8. Chế độ làm việc 

1. Ban Chỉ đạo thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo cơ chế phối hợp 

thông qua các cuộc họp của Ban Chỉ đạo thi và trách nhiệm được giao của mỗi 

thành viên; nếu do nhu cầu công việc mà phải làm thêm giờ thì được hưởng chế 

độ thanh toán làm thêm ngoài giờ theo quy định của Nhà nước. 

2. Ban Chỉ đạo thi họp cùng với phiên họp toàn thể các Trưởng Điểm thi 

của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các Chủ tịch Hội đồng coi thi của kỳ 

thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và các đoàn Thanh tra thi (trên cơ sở 

đề xuất của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thi) hoặc họp đột xuất theo quyết 

định của Trưởng ban Chỉ đạo thi. 

a) Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo thi do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban 

Thường trực triệu tập khi được ủy quyền. Trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo 

thi không tham dự họp được phải báo cáo trực tiếp với Trưởng ban Chỉ đạo thi; 

b) Trường hợp không tổ chức được cuộc họp, có thể thông báo và lấy ý 

kiến các thành viên Ban Chỉ đạo thi bằng văn bản; 

c) Tùy theo yêu cầu và nội dung của cuộc họp, Trưởng ban Chỉ đạo thi 

triệu tập cuộc họp với thành phần phù hợp. 

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo thi được cung cấp những thông tin cần thiết, 

có liên quan đến công tác chỉ đạo, tình hình triển khai và kết quả tổ chức các kỳ 

thi; tham gia các đoàn kiểm tra công tác tổ chức và triển khai các kỳ thi tại các 

địa phương theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo thi; được sử dụng 
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phương tiện và cán bộ, công chức của đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ 

được phân công. 

Điều 9. Chế độ tài chính, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thi 

Chế độ tài chính, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thi được ngân sách 

nhà nước bảo đảm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về quy định nội dung, mức chi 

thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các văn bản hiện hành khác có liên quan; đồng 

thời, được bố trí trong dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục hằng năm đã giao 

cho ngành Giáo dục và Đào tạo. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện 

1. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban, các thành 

viên Ban Chỉ đạo thi trong phạm vi chức trách và quyền hạn của mình chịu trách 

nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của Quy chế này. 

Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo thi chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ và quyền hạn theo phân công hoặc ủy nhiệm của Trưởng ban Chỉ đạo thi. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động 

của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thi. 

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế; trường hợp có vướng mắc, các thành 

viên Ban Chỉ đạo thi báo cáo kịp thời với Phó Trưởng ban Thường trực để 

nghiên cứu, chỉnh sửa và bổ sung, trình Trưởng ban Chỉ đạo thi xem xét, quyết 

định./. 
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