
 

  UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:          / SGDĐT-NVDH Ninh Thuận, ngày      tháng 4 năm 2022 

V/v Tổ chức Hội nghị Tập huấn 

nghiệp vụ thi Tốt nghiệp THPT 

và tuyển sinh Đại học năm 2022. 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

Các trường, trung tâm có học sinh lớp 12. 

Thực hiện lịch công tác theo Văn bản số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông (THPT) năm 2022; Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi tốt 

nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng nhóm ngành sư phạm mầm non năm 2022. 

Cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 buổi; Khai mạc vào lúc 14g00 ngày 26/4/2022 (thứ Ba). 

2. Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT Ninh Thuận (tp Phan Rang-Tháp Chàm). 

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Đối với các trường phổ thông, các trung tâm:  

a) Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; Giám đốc hoặc Phó 

Giám đốc trung tâm. 

b) Cán bộ, giáo viên phụ trách học vụ hoặc phụ trách công tác thi. 

c) Cán bộ, giáo viên phụ trách công nghệ thông tin (sử dụng, khai thác phần mềm 

quản lý thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT). 

2. Sở GDĐT: Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó các phòng chức năng Sở; các Chuyên viên 

phòng Nghiệp vụ Dạy học, Thanh tra Sở. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TẬP HUẤN 

1. Phổ biến quy chế thi và những điểm mới, khác trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

2. Những điểm mới trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐGDMN năm 2022. 

3. Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển 

ĐH, CĐGDMN. 

3. Thảo luận của đại biểu. 

4. Phát biểu của Lãnh đạo Sở GDĐT. 

Để triển khai nghiêm túc, kịp thời lịch công tác thi tốt nghiệp năm 2022; Sở GDĐT 

yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị bố trí đúng đủ thành phần, nhân sự được triệu tập và tham 

dự Hội nghị đúng thời gian quy định. Phòng TC-HC chuẩn bị chu đáo Hội trường, trang 

thiết bị phục vụ Hội nghị/. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự; 

- Phó CT. UBND tỉnh Nguyễn Long Biên (để báo cáo); 

- Các trung tâm GDNN-GDTX; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH(KT&QLCLGD: 03 bản). 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh   
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