
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số:             /SGDĐT-VP 

 

   Đắk Nông, ngày  

V/v: báo cáo thực hiện công khai 

chính sách, pháp luật trên trang thông 

tin điện tử năm 2019 

 

 

  

 Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông, 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 541/STTTT-TTBCXB 

ngày 11/6/2020 về việc đề nghị báo cáo việc thực hiện công khai chính sách, 

pháp luật trên trang thông tin điện tử, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo như sau: 

1. Tên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo: 

 https://daknong.edu.vn 

2. Kết quả việc thực hiện công khai, minh bạch chính sách, pháp luật trên 

trang thông tin điện tử của ngành 

2.1. Văn bản hành chính (các loại) trừ văn bản mật của Sở Giáo dục và 

Đào tạo đã ban hành năm 2019 có tổng cộng: 2.2631 văn bản; đã công khai dưới 

các hình thức theo quy định tại mục I Chương II của Luật phòng chống tham 

nhũng. 

2.2. Về công khai, minh bạch chính sách, pháp luật trên trang TTĐT của 

đơn vị 

a) Trên trang Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Mục đăng tải các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

đơn vị; có 77 thủ tục hành chính cuả đơn vị đang hiện hành ở các mức độ 4, mức 

độ 3 và mức độ 2. 

- Mục tiếp công dân gồm: Nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân, kết 

quả sau khi tiếp công dân, kết quả xử lý đơn thư, kết luận tiếp công dân. Ở các 

mục này, định kỳ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đều đăng tải đầy đủ nội 

dung theo quy định. 

- Mục thông báo:  

+ Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải đầy đủ các Kế hoạch thanh tra và kết 

luận sau thanh tra các đơn vị... 

+ Đăng tải đầy đủ thông tin tuyển dụng viên chức của ngành. 

Ngoài ra đăng tải các Quyết định, Kế hoạch, Công văn có nội dung khác 

liên quan. 

                                           
1 Nguồn từ Ioffice 



- Mục Văn bản: Sở Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải tổng cộng 80 văn 

bản (đạt 80% theo quy định) gồm: Kế hoạch, Chương trình, Công văn, báo cáo, 

Kết luận và thông báo (Phụ lục 1 kèm theo). 

b) Các hình thức công khai khác 

- Về mua sắm công và xây dựng cơ bản: 

Tất cả việc mua sắm công và xây dựng cơ bản ngành tuân thủ đúng quy 

định của pháp luật; Kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, mời sơ tuyển và kết 

quả sơ tuyển, mời thầu Sở Giáo dục và Đào tạo đều đăng tải trên trang thông tin 

điện tử Chính phủ tại địa chỉ https://muasamcong.gov.vn. 

- Về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc Sở: 

Sở Giáo dục và Đào tạo công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp cơ 

quan, công bố tại đơn vị nơi có cá nhân được đề bạt bổ nhiệm; quy trình bổ 

nhiệm theo quy định hiện hành. 

- Về việc thi, kiểm tra cấp văn bằng chứng chỉ: 

Năm 2019, ngành có văn bản triển khai công tác thi THPT quốc gia đến 

các cơ quan và đơn vị liên quan để biết và phối hợp thực hiện. Kết quả sau thi 

thi được Bộ GDĐT công bố trên trang thông tin điện tử của ngành tại mục tra 

cứu kết quả thi (mục này sau mỗi đợt thi bộ GDĐT sẽ cấp địa chỉ truy cập). 

Đối với việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Sở Giáo dục và Đào tạo đều ban 

hành Quyết định công nhận, công khai và thông báo kết quả theo quy định 

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo để Sở Thông tin và Truyền thông tổng 

hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 



Phụ lục 1: 

 

DANH MỤC 

VĂN BẢN CÔNG KHAI TRÊN TRANG THÔNG TiN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2019 

Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-VP ngày        tháng 6 năm 2020 

  

 

TT 

Loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yêu nội dung 

1 BC 06/BC-SGDĐT 02/01/2019 BC công tác xử lý vi phạm hành chính 2018 

2 BC 35/BC-SGDĐT 07/01/2019 
BC tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán các đơn vị sự nghiệp công 

lập 

3 BC 400/BC-SGDĐT 11/03/2019 BC công tác Thanh tra Quý I/2019 

4 BC 549/BC-SGDĐT 22/03/2019 BC tổng kết 5 năm thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuộc lá 

5 BC 1114/BC-SGDĐT 24/05/2019 BC tổng kết 10 năm thực hiện QĐ 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 

6 BC 1169/SGDĐT-TTr 30/05/2019 BC đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 

7 BC 1246/BC-SGDĐT 11/06/2019 BC công tác Thanh tra Quý II/2019 

8 BC 1245/BC-SGDĐT 11/06/2019 BC công tác Thanh tra 6 tháng đầu năm 2019 

9 BC 1244/BC-SGDĐT 11/06/2019 BC công tác giải quyết KNTC quý II/2019 

10 BC 1243/BC-SGDĐT 11/06/2019 BC giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2019 

11 BC 1242/BC-SGDĐT 11/06/2019 BC TK năm học đối với GDTX 

12 BC 1304BC-SGDĐT 14/06/2019 BC kết quả thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW 

13 BC 1362/BC-SGDĐT 25/06/2019 BC công tác BDTX 2012-2019 

14 BC 1361/BC-SGDĐT 26/06/2019 BC tổng kết công tác y tế trường học 

15 BC 1401/BC-SGDĐT 01/07/2019 
BC công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu 

năm 2019 

16 BC 14/BC-SGDĐT 20/08/2019 BC công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 8 QH khóa XIV 



TT 

Loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yêu nội dung 

17 BC 37/BC-SGDĐT 20/08/2019 BC 9 tháng thực hiện CCHC 

18 BC 65/BC-SGDĐT 06/09/2019 V/v báo cáo thực hiện Chỉ thị 50 

19 BC 66/BC-SGDĐT 09/09/2019 BC 9 tháng về nâng cao chỉ số PCI 

20 BC 89/BC-SGDĐT 17/09/2019 BC kiểm soát TTHC quý III/2019 

21 BC 151/BC-SGDĐT 04/11/2019 

BC kết quả thực hiện CT 27/CT-TTg ngày 19/9/2016 của Thủ tướng CP về 

đẩy mạnh việc học tập và làn theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí 

Minh 

22 BC 157/BC-SGDĐT 07/11/2019 
BC việc tổ chức thực hiện Công tác thanh tra đầu năm theo CV 893 của 

Thanh tra Bộ GDĐT 

23 CTr 117/CTr-BCĐ 21/01/2019 Chương trình công tác năm 2019 

24 CTr 230/CTr-SGDĐT 14/02/2019 Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2019 

25 CV 86/SGDĐT-TTr 14/01/2019 Thực hiện công tác Thnah tra HK I 2018-2019 

26 CV 
613/SGDĐT-

GDTrH_QLCL 
29/03/2019 Triển khai hướng dẫn thi THPT quốc gia 2019 

27 CV 736/SGDĐT-TTr 11/04/2019 Công tác thi hành án hành chính 2019 

28 CV 722/SGDĐT-TTr 11/04/2019 KH triển khai Luật Công an nhân dân 2018 

29 CV 721/SGDĐT-TTr 11/04/2019 Ban hành kế hoạch triển khai Luật đặc xã 2018 

30 CV 720/SGDĐT-TTr 11/04/2019 KH thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP 

31 CV 719/SGDĐT-TTr 11/04/2019 
KH thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

2019 

32 CV 
801/SGDĐT-

GDTXCTTT 
19/04/2019 Hướng dẫn thực hiện TT 06/2019/TT-BGDĐT 

33 CV 1176/SGDĐT-TTr 31/05/2019 Triển khai thực hiện QĐ số 14/2019 của UBND tỉnh 

34 CV 
1564/SGDĐT-TCCB-

TC 
23/07/2019 

Tiếp tục chấn chnhr việc thực hiện các khoản đóng góp trong các cơ sở giáo 

dục 



TT 

Loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yêu nội dung 

35 CV 
1753/SGDĐT-

GDTrH-QLCL 
30/08/2019 HD thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2019-2020 

36 CV 1788/SGDĐT-GDTH 06/09/2019 HD nhiệm vụ GDTH 2019-2020 

37 CV 1795/SGDĐT-GDMN 09/09/2019 HD nhiệm vụ GDMN 2019-2020 

38 CV 1805/SGDĐT-VP 10/09/2019 HD công tác TĐ-KT năm học 2019-2020 

39 CV 1829/SGDĐT-VP 16/09/2019 HD nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020 

40 CV 
2096/SGDĐT-

GDTrH-QLCL 
11/11/2019 HD nhiệm vụ QLCL năm học 2019-2020 

41 CV 
2114/SGDĐT-TCCB-

TC 
13/11/2019 

Phối hợp chấn chỉnh công tác thu quản lý sử dụng các khoản đóng góp tại 

các cơ sở công lập 

42 KH 133/KH-SGDĐT 22/01/2019 KH triển khai phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành GDĐT 

43 KH 162/KH-SGDĐT 25/01/2019 KH thực hiện nhiệm vụ qản lý về công tác thanh niên của ngành GD 

44 KH 166/KH-SGDĐT 28/01/2019 KH thực hiện công tác bồi thường của nhà nước 2019 của ngành GDĐT 

45 KH 165/KH-SGDĐT 28/01/2019 KH thực hiện công tác PCTN đến 2020 của ngành GDĐT 

46 KH 178/KH-SGDĐT 29/01/2019 KH kiểm tra rà soát và cập nhật VB QPPL 2019 

47 KH 186/KH-SGDĐT 30/01/2019 KH hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông 

48 KH 185/KH-SGDĐT 30/01/2019 
KH triển khai công tác thi hành Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2019 

của ngành GDĐT 

49 KH 236/KH-SGDĐT 15/02/2019 KH phổ biến giáo dục pháp luật 2019 của ngành GDĐT 

50 KH 258/KH-SGDĐT 18/02/2019 
KH theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính 2019 

51 KH 565/KH-SGDĐT 25/03/2019 KH công tác xây dựng PT toàn dân bảo vệ ANTQ 2019 

52 KH 684/KH-SGDĐT 04/04/2019 KH triển khai thực hiện nhiệm vụ 2019 của Bộ GDĐT 

53 KH 723/KH-SGDĐT 11/04/2019 KH thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến GDPL 

54 KH 10/KH-SGDĐT 30/08/2019 KH triển khai đề án ứng dụng CNTT trong PBGDPL 



TT 

Loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yêu nội dung 

55 KH 13/KH-SGDĐT 06/09/2019 KH phòng chồng tham nhũng 2019 

56 KH 20/KH-SGDĐT 24/09/2019 KH công tác Pháp chế năm học 2019-2020 

57 KL 569/KL-SGDĐT 25/03/2019 KL thanh tra chuyên ngành trường THPT Phan Chu Trinh 

58 KL 570/KL-SGDĐT 25/03/2020 KL thanh tra chuyên ngành trường DTNT Cư Jút 

59 KL 626/KL-SGDĐT 01/04/2019 KL thanh tra chuyên ngành PGDĐT Đắk Glong 

60 KL 905/KL-SGDĐT 06/05/2019 KL thanh tra chuyên ngành THPT Quang Trung 

61 KL 904/KL-SGDĐT 06/05/2019 KL thanh tra chuyên ngành THPT Nguyễn Du 

62 KL 955/KL-SGDĐT 13/05/2019 KL thanh tra chuyên ngành THPT Lương Thế Vinh 

63 KL 1106/KL-SGDĐT 23/05/2019 KL thanh tra chuyên ngành PGDĐT Cư Jút 

64 KL 1518/KL-SGDĐT 17/07/2019 KL thanh tra tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 

65 KL 1671/KL-SGDĐT 30/08/2019 KL thanh tra thi THPT 2019 

66 KL 2166a/KL-SGDĐT 25/11/2019 KL thanh tra chuyên ngành đầu năm 2019-2020 

67 KL 2067a/KL-SGDĐT 05/12/2019 KL thanh tra chuyên ngành TT GDTX-NNTH tỉnh năm học 2019-2020 

68 KL 2296/KL-SGDĐT 30/12/2019 KL thanh tra hành chính trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Glong 

69 QĐ 90/QĐ-SGDĐT 21/01/2019 Phê duyệt KH thanh tra 2019 

70 QĐ 85/QĐ-SGDĐT 21/01/2019 
Ban hành quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt 

động cơ quan Sở GDĐT 

71 QĐ 97/QĐ-SGDĐT 28/01/2019 Phê duyệt công tác Pháp chế 2019 

72 QĐ 106-QĐ-SGDĐT 30/01/2019 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng Sở 

73 QĐ 609/QĐ-SGDĐT 07/06/2019 Thành lập đường dây nóng kỳ thi THPT quốc gia 2019 

74 QĐ 1210/QĐ-SGDĐT 10/09/2019 QĐ phê duyệt KH thanh tra năm học 2019-2020 

75 QĐ 1287/QĐ-SGDĐT 30/09/2019 
QĐ công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 

76 TB 288/TB-SGDĐT 25/02/2019 TB phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở GDĐT 

77 TB 20-TB-SGDĐT 10/09/2019 TB xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 



TT 

Loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yêu nội dung 

GDĐT 

78 TB 21/TB-SGDĐT 16/09/2019 
TB chỉ tiêu tuyển dụng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT 

2019-2020 

79 TB 43/TB-SGDĐT 07/11/2019 
TB danh sách thí sinh dủ điều kiện xét tuyển viên chức đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT 

80 TB 44/TB-SGDĐT 13/11/2019 
TB thời gian, địa điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức đối với 

các đơn vị sự nghiệp công lập 
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