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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ĐĂK NÔNG 

TRUNG TÂM GDTX – NN, TH TỈNH 

Số:          /KH-GDTX-NNTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đăk Nông, ngày 30 tháng 6 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Mục đích 

Tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho giáo viên 

tham gia coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Trang bị kiến thức coi thi để giáo viên thực hiện đúng quy chế, tránh sai sót 

khi tham gia coi thi. 

- Yêu cầu 

Đảm bảo 100% giáo viên tham gia coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

được tập huấn, đánh giá đạt yêu cầu, nắm chắc các nội dung, quy trình, kỹ năng và 

nhiệm vụ của công tác coi thi; 

Tổ chức Tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm 

bảo hiệu quả, thiết thực và phù hợp với tình hình đơn vị. 

2. Nội dung, tài liệu 

- Nội dung: Tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 

- Tài liệu: Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông. 

3. Hình thức, thành phần, thời gian, địa điểm 

- Hình thức tố chức tập huấn: Trực tiếp. 

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 01/7/2022. 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức sự kiện, cơ sở 2, số 147, đường Nguyễn Thái 

Học, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

- Thành phần tham dự 

+ Chủ trì: Phó Giám đốc Trịnh Minh Đức; 

+ Giáo viên dự kiến tham gia coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao cho Phòng dạy văn hóa chuẩn bị tài liệu tập huấn gửi file mềm cho 

toàn thể giáo viên tham gia tập huấn; 

- Giao cho Phó Giám đốc Trịnh Minh Đức chuẩn bị nội dung và chủ trì tập 

huấn; 
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- Giao cho thầy Nguyễn Văn Sáng phụ trách âm thanh, ánh sáng, ma két 

(máy chiếu). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 của Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đăk Nông, yêu 

cầu các phòng, tổ và các cá nhân có liên quan nghiên cứu và nghiêm túc thực 

hiện./.    

                             

 Nơi nhận: 

     - BGĐ; 

     - Phòng DVH ; 

     - Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

TRỊNH MINH ĐỨC 
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