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QUYẾT ĐỊNH
Giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì
tổ chức cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 02/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia;
Căn cứ kết quả làm việc với các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam
Bộ và các địa phương;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho các cơ sở giáo dục đại học (có danh sách kèm theo) nhiệm vụ
chủ trì tổ chức các cụm thi của kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia dành cho
các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào đại học, cao
đẳng năm 2015.
Điều 2. Các cơ sở giáo dục đại học có tên trong Điều 1 có nhiệm vụ tổ chức kỳ thi,
chấm thi, in Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh và báo cáo dữ liệu kết quả thi về
Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo
dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc
các Đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học có liên quan; Giám đốc các
sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Cục KTKĐCLGD.

