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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/ 2021 /TTr-PXU Huế, ngày 01 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Xin phê duyệt kế hoạch tổ chức sự kiện “Tham gia Đoàn thanh tra kỳ thi THPT

năm 2021 tại Quảng Trị ”)

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân

- Căn cứ ; Quyết định điều động cán bộ, giảng viên tham gia công tác thanh tra

kỳ thi THPT năm 2021 của Bộ Giáo dục - đào tạo, số 1949/QĐ-BGD ĐT), ngày

17/6/2021

- Căn cứ  Danh sách cử CBGV tham gia kỳ thi THPT năm 2021 của Hiệu trưởng

trường ĐH Phú Xuân

Bộ phận: Đoàn Thanh tra kỳ thi THPT năm 20121 của trường ĐH Phú Xuân đề

xuất Ban lãnh đạo xem xét, phê duyệt kế hoạch tổ chức sự kiện “Thanh tra kỳ thi

THPT năm 2021” với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích tổ chức: Thực hiện nhiệm vụ thanh tra kỳ thi THPT năm 2021 theo đúng

Quy chế

2. Thành phần/đối tượng tham gia: Cán bộ, giảng viên Nhà trường (20 người)

3. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian từ 05 - 08/7/2021

- Địa điểm: Các điểm thi tại Quảng Trị

4. Đề xuất Ban tổ chức/Người chịu trách nhiệm: Trưởng đoàn Trần Văn Long

5. Nội dung chương trình (nêu ngắn gọn, tóm tắt ý chính về sự kiện)

- Thực hiện công tác thanh tra kỳ thi theo sự phân công của Bộ Giáo dục -

Đào tạo
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- Đảm bảo kỳ thi an toàn, đúng quy chế

6. Dự trù kinh phí tổ chức:

Số tiền: 30.350.000.VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi triệu ba trăm năm mươi ngàn

đồng)

Kính trình Ban lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Hiệu trưởng Người làm tờ trình

TS. Hồ Thị Hạnh Tiên                                                           Nguyễn Đình Dũng


