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QUYẾT ĐỊNH 
   Thành lập các Điểm thi  

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và 

Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 

số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 

12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Phương án số 1229/PA-SGDĐT ngày 12/5/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Bình Phước; 

Theo thỏa thuận của Công an tỉnh và Sở Y tế tỉnh Bình Phước về việc hỗ trợ 

nhân sự phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 28 Điểm thi chính thức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2022.  

(Danh sách 28 Điểm thi và các ông (bà) làm nhiệm vụ tại các Điểm thi đính 

kèm). 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Điểm thi thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp 

THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và được sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022  

của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

1. Thời gian làm việc: từ 8 giờ 00 phút ngày 06/7/2022 cho đến khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 
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2. Các Điểm thi được sử dụng con dấu của đơn vị sở tại để phục vụ các công 

việc có liên quan đến công tác thi. 

3. Kinh phí: Các Điểm thi chịu trách nhiệm chi trả kinh phí phục vụ, chế độ cho 

người làm công tác thi theo quy định.  

- Đối với các Điểm thi ghép (có các thí sinh đến từ nhiều trường/trung tâm đến 

dự thi) thì kinh phí chi trả tại Điểm thi được các trường/trung tâm cùng chi trả tính 

theo tỷ lệ số lượng thí sinh dự thi. 

- Điểm thi ghép có thí sinh tự do (đến từ các trung tâm GDNN-GDTX) dự thi 

chỉ để xét tuyển ĐH, CĐ (không xét tốt nghiệp THPT) thì kinh phí chi trả tính theo số 

lượng của các thí sinh này tại Điểm thi là do Trường đặt Điểm thi chi trả. 

Đơn vị có người tham gia làm nhiệm vụ tại các Điểm thi chịu trách nhiệm chi 

trả công tác phí theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Chánh Thanh 

tra, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                        GIÁM ĐỐC      
  - Như Điều 3; 

  - Công an tỉnh (để p/h); 

  - Sở Y tế tỉnh (để p/h); 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

  - TTYT các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Lưu: VT, GDTrH.  
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