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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban phách 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN  

 

Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU, ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy BR-VT về thí 

điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh BR-VT; 

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

VT, 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 BR-VT về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT tỉnh BR-VT 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 GTVT 

tỉnh BR-VT 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 phách; gồm các thành viên sau: 

- Ông Mai Đức Lợi, Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu & Chất lượng 

CTGT, Trưởng ban; 

- Ông Lâm Đại Triều, Chuyên viên Văn phòng Sở, Ủy viên kiêm Thư ký; 

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuyên viên phòng Quản lý cảng biển, Ủy viên; 

- Bà Trần Thị Kim Oanh, Cán sự Văn thư, Văn phòng Sở, Ủy viên; 

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Chuyên viên phòng Quản lý vận tải PT 

& NL, Ủy viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm Trưởng ban phách 
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a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch Hội đồng thi tuyển 

về tổ chức việc làm phách theo quy định; 

b) Nhận bài thi được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong từ Ủy 

viên kiêm Thư ký Hội đồng thi tuyển; 

c) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban phách để tổ chức 

thực hiện việc đánh số phách, rọc phách các bài thi bảo đảm nguyên tắc số 

phách không trùng lắp với số báo danh của thí sinh; 

d) Niêm phong bài thi đã rọc phách và bàn giao cho Ủy viên kiêm Thư 

ký Hội đồng thi tuyển; 

đ) Niêm phong đầu phách và bảo quản trong suốt thời gian chấm thi cho 

đến khi hoàn thành việc chấm thi; 

e) Nhận bảng tổng hợp kết quả chấm thi theo số phách từ Thư ký Hội 

đồng còn nguyên niêm phong; tổ chức ghép phách với số báo danh; 

g) Niêm phong và bàn giao đầu phách, bảng ghép phách đã được ghép 

phách với số báo danh cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi tuyển; 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Ban phách 

a) Thực hiện việc đánh số phách, rọc phách các bài thi, ghép phách với 

số báo danh theo phân công của Trưởng ban phách; 

b) Giữ bí mật số phách; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng ban phách về nhiệm 

vụ được phân công. 

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

phách: Ghi biên bản các cuộc họp của Ban phách và thực hiện các nhiệm vụ 

khác theo phân công của Trưởng Ban phách; chịu trách nhiệm trước pháp luật, 

trước Trưởng Ban phách về nhiệm vụ được phân công. 

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

tham gia Ban phách do Trưởng ban phách phân công; 

- Ban phách 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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