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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                             

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban phách 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN  

 

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-SGTVT ngày 16/9/2022 của Sở Giao thông vận 

tải, về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng 

chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022; 

Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa - 

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

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung); 

Căn cứ văn bản số 5517/UBND-SNV ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh BR-VT, 

về việc triển khai thực hiện Quy chế số 04-QC/TU về thí điểm thi tuyển chức danh 

lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh BR-VT (sửa đổi, bổ sung); 

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2022 của Sở Giao thông vận 

tải, về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng và tương đương thuộc Sở GTVT (sửa đổi, bổ sung); 

Căn cứ Kế hoạch số 3066/KH-SGTVT ngày 17/8/2022 của Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên 

môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-SGTVT ngày 04/10/2022 của Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc phê duyệt danh sách những người đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên 

môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, 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 hạ tầng & Chất lượng 

CTGT, Trưởng ban; 

- Ông Hoàng Xuân Long, Kế toán trưởng Sở GTVT, Ủy viên; 

- Ông Lê Hữu Huân, Chuyên viên phòng Quản lý cảng biển, Ủy viên kiêm 

Thư ký. 

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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