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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban coi thi 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN  

 

 

Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU, ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - 

Vũng Tàu về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ văn bản số 7888/UBND-VP ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu, về việc triển khai thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 

27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh 

đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; 

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-SGTVT ngày 27/7/2021 của Sở Giao 

thông vận tải, ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh BR-VT; 

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-SGTVT ngày 28/10/2021 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức 

danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-HĐTT ngày 03/11/2021 của Hội đồng thi 

tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021, Quy định nhiệm vụ, quyền hạn 

và trách nhiệm của thành viên tham gia Hội đồng thi tuyển theo Quyết định số 

488/QĐ-SGTVT ngày 28/10/2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải, Ủy viên kiêm 

Thư ký Hội đồng thi tuyển. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban coi thi; gồm các thành viên sau: 

- Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Hội đồng thi tuyển, Trưởng ban; 

- Ông Trần Thanh Danh, Ủy viên Hội đồng thi tuyển, Phó Trưởng ban; 
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- Ông Đào Văn Long, Chuyên viên phòng Quản lý vận tải PT & NL, Ủy 

viên. 

- Ông Phạm Minh Tuấn, Chuyên viên Văn phòng Sở, Ủy viên; 

- Ông Nguyễn Thanh Phương, Chuyên viên Văn phòng Sở, Ủy viên kiêm 

Thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng ban coi thi 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch Hội đồng thi tuyển 

trong việc tổ chức coi thi theo quy chế, nội quy của kỳ thi; 

b) Bố trí phòng thi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Trưởng ban coi 

thi; giám thị phòng thi và giám thị hành lang đối với từng môn thi; 

c) Nhận và bảo quản đề thi theo quy định; giao đề thi cho giám thị coi 

thi. Khi giao, nhận đề thi phải lập biên bản xác định tình trạng đề thi; 

d) Tạm đình chỉ việc coi thi của giám thị và kịp thời báo cáo Chủ tịch 

Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định; đình chỉ thi đối với thí sinh nếu thấy có 

căn cứ vi phạm nội quy, quy chế của kỳ thi; 

đ) Tổ chức việc thu bài thi của thí sinh, niêm phong bài thi để bàn giao 

cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi tuyển. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Phó Trưởng ban coi thi 

Giúp Trưởng ban coi thi điều hành một số hoạt động của Ban coi thi theo 

sự phân công của Trưởng ban coi thi; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước 

Trưởng ban coi thi về nhiệm vụ được phân công. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Ban coi thi được 

phân công làm giám thị phòng thi 

a) Thực hiện nhiệm vụ coi thi theo sự phân công của Trưởng ban coi thi; 

b) Phải có mặt đúng giờ tại địa điểm thi để làm nhiệm vụ; 

c) Trong khi thực hiện nhiệm vụ coi thi, không được mang vào phòng thi 

điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật 

thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải 

thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi; không 

được làm việc riêng; không được hút thuốc; không được sử dụng các loại đồ 

uống có cồn hoặc các chất kích thích; 

d) Chỉ cho phép thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2/3 thời gian làm 

bài thi. Trường hợp thí sinh nhất thiết phải ra khỏi phòng thi thì giám thị phòng 

thi phải thông báo ngay cho giám thị hành lang để giám thị hành lang báo cáo 

ngay Trưởng ban coi thi xem xét, giải quyết; 

đ) Trường hợp thí sinh vi phạm nội quy, quy chế thi thì giám thị phòng 

thi phải lập biên bản xử lý theo quy định. Nếu có tình huống bất thường phải 

báo cáo ngay cho Trưởng ban coi thi xem xét, giải quyết; 

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng ban coi thi về nhiệm 

vụ được phân công. 

4. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Ban coi thi được 

phân công làm giám thị hành lang 

a) Giữ gìn trật tự và bảo đảm an toàn bên ngoài phòng thi; 
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b) Phát hiện, nhắc nhở, phê bình và cùng giám thị phòng thi lập biên bản 

thí sinh vi phạm nội quy, quy chế của kỳ thi ở khu vực hành lang. Trường hợp 

vi phạm nghiêm trọng như gây mất trật tự, an toàn ở khu vực hành lang phải 

báo cáo ngay cho Trưởng ban coi thi xem xét, giải quyết; 

c) Không được vào phòng thi; 

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng ban coi thi về nhiệm 

vụ được phân công. 

5. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên kiêm Thư ký Ban 

coi thi: 

Ghi biên bản các cuộc họp của Ban coi thi và thực hiện các nhiệm vụ 

khác theo phân công của Trưởng ban coi thi; chịu trách nhiệm trước pháp luật, 

trước Trưởng ban coi thi về nhiệm vụ được phân công. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cụ thể của các thành viên 

tham gia Ban coi thi do Trưởng ban coi thi phân công; 

- Ban coi thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các phòng 

chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Giao thông vận tải, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận:                                                                           
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Đảng ủy Sở; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Đăng trên trang Thông tin điện tử của Sở GTVT; 

- Lưu: VT, HĐTT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giám đốc Sở Giao thông vận tải 

Trần Thượng Chí 
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