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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác thanh tra năm học 2019-2020

Thực hiện Công văn số 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm
học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đắk Nông báo cáo kết quả
thực hiện công tác thanh tra năm học 2019-2020 như sau:
I. TỔ CHỨC, ĐỘI NGŨ
Địa chỉ email của Thanh tra Sở: thanhtra.sodaknong@moet.edu.vn
1. Công chức Thanh tra Sở GDĐT
Chức vụ

Ngạch

Số điện thoại

01

Nguyễn Thanh Dũng Chánh thanh tra

04025

0903.570.189

02

Vũ Đức Nghĩa

Phó Chánh thanh tra

04025

0903.563.299

03

Lê Văn Quang

Chuyên viên

04025

0983.729.111

04

Nguyễn Thị Quyên

Chuyên viên

04025

0903.558.967

05

Trần Thị Hiền

Chuyên viên

04025

0979.660.238

TT

Họ và tên

Ghi
chú

Sở GDĐT đã chú trọng kiện toàn đội ngũ công chức Thanh tra, cụ thể:
Năm học 2018-2019, Thanh tra Sở có 05 người gồm 01 Trưởng phòng phụ trách
Thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra, 03 chuyên viên; có 02/05 công chức Thanh
tra được bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên. Hiện nay, Thanh tra Sở GDĐT có
05 người, trong đó có: 01 Chánh Thanh tra (mới được bổ nhiệm tại Quyết định
số 396/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT về việc bổ nhiệm
Chánh Thanh tra Sở GDĐT); 01 Phó Chánh Thanh tra; 03 chuyên viên; có
05/05 đồng chí đã được bổ nhiệm Thanh tra viên (đạt tỷ lệ 100%, tăng 60% so
với cùng kỳ năm học 2018-2019). Đội ngũ công chức Thanh tra Sở đảm bảo về
số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong đó có Chánh
Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra; cán bộ thanh tra phụ trách lĩnh vực giáo dục
mầm non, phổ thông; cán bộ thanh tra phụ trách lĩnh vực giáo dục đại học; cán
bộ phụ trách tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng,
chống tham nhũng; cán bộ phụ trách theo dõi xử lý sau thanh tra.
2. Cộng tác viên thanh tra của Sở GDĐT
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a) Số lượng hiện tại: 115 người, trong đó:
+ Khối Sở GDĐT và đơn vị trực thuộc Sở: 35 người
+ Khối các phòng GDĐT: 80 người
b) Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp giấy chứng nhận CTVTT theo
Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT (Khóa ngày, đơn vị bồi dưỡng; cấp thẻ
CTVTT, số lượng):
- Bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTT giáo dục phổ thông, khóa ngày
14/12/2015 đến ngày 22/12/2015.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTT giáo dục mầm non, khóa ngày
11/01/2016 đến ngày 19/01/2016.
- Đơn vị bồi dưỡng: Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.
- Cấp thẻ CTVTT, số lượng: cấp cho 115 người, ngày 28/01/2016.
c) Đã được tập huấn nghiệp vụ CTVTT năm học 2019-2020, số lượng,
ngày thực hiện: 115 người, trong 02 ngày 04, 05 tháng 6 năm 2020.
II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo về thanh tra, giải quyết khiếu
nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng, ban hành văn bản hướng
dẫn công tác kiểm tra
a) Ban hành văn bản
Sở GDĐT đã ban hành 13 văn bản về công tác thanh tra, giải quyết khiếu
nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phòng, chống tham nhũng, hướng dẫn
công tác kiểm tra.
b) Tổ chức quán triệt, triển khai (nội dung, hình thức...)
- Sở GDĐT triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh
tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng;
hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ trường học năm học
2019-2020 lồng ghép trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
cho 165 người là Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố, Hiệu trưởng,
Giám đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.
- Phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông tổ chức 01 Hội nghị tập huấn,
bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2019 vào ngày 29/11/2019 cho 64 người là
cán bộ quản lý, người làm công tác pháp chế và giáo viên dạy môn Giáo dục
công dân của các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.
- Phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
tổ chức 01 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra giáo dục năm 2020
trong 02 ngày 04, 05/6/2020 cho 206 người, gồm 115 cộng tác viên thanh tra và
mời 91 người là công chức của Văn phòng Sở GDĐT, Phòng GDĐT các huyện,
thành phố và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh tham dự để
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nắm bắt về nghiệp vụ công tác tiếp công dân, kiểm tra, thanh tra, xử lý đơn thư,
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
- Tổ chức rà soát, tiếp tục triển khai, tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề
án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo đến năm 2020” theo chỉ đạo, hướng dẫn tại Chỉ thị số
1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường
thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo
dục đại học; Công văn số 410/TTr-NV2 ngày 14/5/2020 của Chánh Thanh tra
Bộ GDĐT về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020.
2. Xây dựng Kế hoạch thanh tra
- Thanh tra Sở GDĐT đã xây dựng Kế hoạch số 13/KH-TTr ngày
10/9/2019 về Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020, kế hoạch đã được Giám
đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 1201/QĐ-SGDĐT ngày 10/9/2019 về việc
phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020 và báo cáo Thanh tra Bộ
GDĐT vào ngày 10/9/2019.
- Thanh tra Sở GDĐT đã chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 5972/CTBGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra
giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ
thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ GDĐT về việc tăng cường
thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo
dục đại học; Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ GDĐT về
nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Công văn số
3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện
công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 và các văn bản có liên quan
trong việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020, nội dung kế hoạch
thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện 9 nhóm
nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp, khắc phục bệnh thành tích và các vấn đề nóng của
Ngành, phân biệt rõ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành. Kế hoạch
thanh tra đã nêu đầy đủ, cụ thể nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra, thời gian
thanh tra, đơn vị phối hợp và các nội dung khác theo quy định.
- Thực hiện Công văn số 410/TTr-NV2 ngày 14/5/2020 của Thanh tra Bộ
GDĐT về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020, Sở
GDĐT đã ban hành Quyết định số 403/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2020 về việc
điều chỉnh thời gian thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong Học kỳ II năm
học 2019-2020 để điều chỉnh Kế hoạch số 13/KH-TTr ngày 10/9/2018 của
Thanh tra Sở GDĐT về Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020 được ban hành
kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-SGDĐT ngày 10/9/2019 của Giám đốc Sở
GDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020 và báo cáo
Thanh tra Bộ GDĐT tại Công văn số 626/SGDĐT-TTr ngày 20/5/2020 của Sở
GDĐT về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020.
3. Tổ chức thực hiện
a) Thanh tra theo kế hoạch
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Trong năm học 2019-2020 (đến thời điểm báo cáo), đã tổ chức 08 cuộc
thanh tra, trong đó:
- Đã thanh tra hành chính được: 03 đơn vị
- Đã thanh tra chuyên ngành được: 05 đơn vị
- Các Kết luận thanh tra đã ban hành: 08 kết luận
- Các Kết luận thanh tra đã gửi về Thanh tra Bộ GDĐT: 08 kết luận
b) Thanh tra đột xuất
- Đã thanh tra hành chính được: 0 đơn vị
- Đã thanh tra chuyên ngành được: 44 đơn vị, trong đó có: 07 trường
THPT, 19 trường THCS, 09 trường Tiểu học, 09 trường Mầm non (theo chỉ đạo
của Thanh tra Bộ GDĐT tại Công văn số 893/TTr-NV2 ngày 18/9/2019 về việc
triển khai công tác thanh tra đầu năm học 2019-2020).
- Các Kết luận thanh tra đã ban hành: 01
- Các Kết luận thanh tra đã gửi về Thanh tra Bộ: 01
c) Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
Sau khi ban hành các kết luận thanh tra Giám đốc Sở GDĐT giao Thanh
tra Sở theo dõi, đôn đốc các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá
nhân có liên quan thực hiện các kết luận thanh tra. Kết quả: 100% các Kết luận
thanh tra được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Thanh tra Sở
GDĐT đã chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP
ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn
đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.
d) Tự đánh giá, kiến nghị
Thanh tra Sở GDĐT đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh
tra năm học 2019-2020 nghiêm túc, 100% các cuộc thanh tra được thực hiện
theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của Thanh tra Sở theo quy định. Các cuộc thanh tra đã được triển
khai và kết thúc đạt hiệu quả; kiến nghị xử lý chặt chẽ, rõ ràng, có tính khả thi,
các kết luận, kiến nghị đều được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhất trí. Công tác
thanh tra, kiểm tra tiếp tục phát huy hiệu quả, phát hiện và kiến nghị xử lý, khắc
phục được nhiều hạn chế, thiếu sót của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Do
vậy, trong thời gian qua nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và
người lao động trong việc đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu
cực, tham nhũng có chuyển biến rõ rệt; việc chấp hành chính sách, pháp luật,
nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đi vào nền nếp.
4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
a) Công tác chỉ đạo, cập nhật thông tin phản ánh những sai phạm, tiêu cực
trong công tác quản lý, công tác dạy và học trên địa bàn trên các phương tiện
thông tin đại chúng hoặc do các cấp chuyển đến
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- Hàng năm, Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
- Sở GDĐT đã công khai số điện thoại đường dây nóng trên trang web để
tiếp nhận, xử lý thông tin tại địa chỉ http://daknong.edu.vn/#
- Giám đốc Sở GDĐT giao Thanh tra Sở thường trực tiếp công dân; bố trí
tiếp công dân tại phòng làm việc của Thanh tra Sở, cử 02 thanh tra viên thường
trực tiếp công dân là ông Lê Văn Quang và bà Nguyễn Thị Quyên. Nội quy tiếp
công dân, lịch tiếp công dân được công khai trong bảng thông báo cải cách hành
chính của Văn phòng Sở GDĐT và trước cửa phòng làm việc của Thanh tra Sở.
Hàng tuần, Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân vào sáng thứ 3; Phó Giám đốc
Phan Thanh Hải trực tiếp tiếp công dân vào sáng thứ 5; Phó Giám đốc Trần Sĩ
Thành trực tiếp tiếp công dân vào chiều thứ 5; Chánh Thanh tra trực tiếp tiếp
công dân vào thứ 2 và thứ 4; Phó Chánh Thanh tra và thanh tra viên Trần Thị
Hiền trực tiếp tiếp công dân vào thứ 6.
Thanh tra Sở có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Sở để thực hiện tốt
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của
công dân theo đúng trình tự, quy định tại Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại,
Luật Tố cáo, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành và các văn bản có liên
quan; cùng Lãnh đạo Sở tiếp công dân và ghi biên bản của buổi tiếp công dân;
báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh cho các cấp có thẩm quyền theo quy định.
- Thanh tra Sở GDĐT thường xuyên cập nhật thông tin phản ánh những
sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý, công tác dạy và học trên địa bàn toàn
tỉnh Đắk Nông trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc do các cấp chuyển
đến; giải quyết dứt điểm các phản ánh, không để tồn đọng gây bức xúc trong
nhân dân.
b) Kết quả tiếp công dân
Năm học 2019-2020, Sở GDĐT đã tiếp 01 lượt công dân đến phản ánh về
việc Trường THPT Trường Chinh (huyện Đắk R’lấp) tổ chức dạy thêm, học
thêm và thu các khoản đầu năm học 2019-2020 sai quy định. Thanh tra Sở
GDĐT đã tham mưu Giám đốc Sở giải quyết kịp thời, thỏa đáng phản ánh của
công dân; không có ý kiến phản hồi của công dân về việc tiếp công dân và giải
quyết phản ánh nêu trên.
c) Kết quả xử lý đơn thư
- Số đơn thư, thông tin phản ánh đã nhận: 28
- Số đơn thư, thông tin phản ánh đã xử lý: 28, trong đó: 05 đơn thuộc
thẩm quyền đã được xử lý, giải quyết kịp thời, thỏa đáng; 10 đơn không thuộc
thẩm quyền đã chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; 13
đơn lưu do trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc
danh,…

6

- Số đơn thư, thông tin phản ánh đã báo cáo theo yêu cầu: 05
- Số đơn thư, thông tin phản ánh chưa xử lý: 0
Các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu trên được giải quyết
kịp thời, không để đơn, thư tồn đọng. Việc giải quyết đơn thư theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2015; việc lưu trữ hồ sơ đảm bảo đúng quy định, sắp xếp gọn gàng,
khoa học tiện cho việc kiểm tra khi cần thiết.
d) Tự đánh giá, kiến nghị
Thanh tra Sở GDĐT thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh Đắk Nông và các cấp có thẩm quyền về việc
tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh, phòng chống tham nhũng. Kịp thời cập nhật thông tin phản ánh những
sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý, công tác dạy và học trên địa bàn toàn
tỉnh Đắk Nông trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc do các cấp chuyển
đến; tham mưu Giám đốc Sở xử lý dứt điểm các thông tin, phản ánh, đơn thư
trong Ngành, không để các vụ việc kéo dài, gây phức tạp, tạo dư luận không tốt
trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp
ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Đắk Nông.
5. Công tác phòng, chống tham nhũng
- Thanh tra Sở GDĐT đã chấp hành nghiêm túc Luật phòng, chống tham
nhũng năm 2013; Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh
tra Chính phủ Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra.
Không có phản ánh của các tổ chức, cá nhân về hoạt động của Thanh tra Sở có
liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.
- Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở
giáo dục và đào tạo, Sở GDĐT đã ban hành Quyết định số 1280/QĐ-SGDĐT
ngày 26/9/2013 về việc ban hành Chương trình tích hợp nội dung phòng, chống
tham nhũng trong môn Giáo dục công dân trong các cơ sở giáo dục trực thuộc
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm học 2013-2014; Kế hoạch số 1322/KHSGDĐT ngày 27/7/2017 về Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng
cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn
2017-2021;... nhằm góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của cán bộ quản lý,
giáo viên, học sinh và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, thường xuyên
kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các cơ sở giáo dục.
- Hàng năm, Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng,
chống tham nhũng; các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham
nhũng và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
- Sở GDĐT đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về
phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc 03 công khai trong toàn Ngành;
giải quyết kịp thời, thỏa đáng các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
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Trong năm học 2019-2020, tại cơ quan Văn phòng Sở GDĐT và toàn Ngành
chưa phát hiện có dấu hiệu, hành vi tham nhũng.
6. Công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra
a) Với Thanh tra tỉnh Đắk Nông
- Sở GDĐT đã phối hợp với Thanh tra tỉnh, Thanh tra các huyện, thành
phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra,
tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra,... cụ thể:
+ Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 631/TTr-P1 ngày
22/7/2019 về việc xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2020; Công
văn số 1019/TTr-P1 ngày 21/11/2019 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch
thanh tra, kiểm tra năm 2020; tổ chức cuộc họp để thống nhất chương trình, kế
hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 để xử lý chồng chéo, trùng lặp về nội dung,
đối tượng và thời gian thanh tra, kiểm tra vào ngày 27/11/2019, sau cuộc họp
Thanh tra tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh Đắk Nông tại Báo cáo số 279/BC-TTr
ngày 11/12/2019 về việc thống nhất các nội dung thanh tra và kết quả xử lý
chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian trong hoạt động thanh
tra năm 2020 của các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa.
+ Sau khi có văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc
xử lý chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian trong hoạt động
thanh tra năm 2020, Sở GDĐT đã ban hành Quyết định số 2098/QĐ-SGDĐT
ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 (Kế hoạch số
01/KH-TTr ngày 25/12/2019 của Thanh tra Sở GDĐT về Kế hoạch thanh tra
năm 2020).
- Tham gia hoạt động thanh tra do Thanh tra tỉnh Đắk Nông chủ trì và
trưng tập: Không
- Phối hợp xử lý sau thanh tra theo quy định của pháp luật (số đơn vị được
thanh tra…): Không
- Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính, tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng cho Thanh tra Sở (số lần,
ngày thực hiện…): Không
- Chỉ đạo Thanh tra cấp huyện trong hoạt động thanh tra hành chính đối
với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng cho
phòng GDĐT và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn cấp huyện: Thanh
tra tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Thanh tra các huyện, thành phố trong hoạt động
thanh tra hành chính đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý (bằng
văn bản và thông qua các cuộc họp của ngành Thanh tra toàn tỉnh Đắk Nông).
Tuy nhiên, chưa hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải
quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng cho các Phòng GDĐT và cán bộ quản lý
cơ sở giáo dục trên địa bàn cấp huyện.
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b) Với Phòng GDĐT các huyện, thành phố
- Số Phòng GDĐT đã tham gia xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính,
tham gia đoàn thanh tra hành chính do Thanh tra huyện, thành phố chủ trì tại các
cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp: 08/08 Phòng GDĐT, đạt tỷ lệ 100%
+ Số cuộc thanh tra đã triển khai: 16 cuộc
+ Số đơn vị được thanh tra: 22 đơn vị
- Số Phòng GDĐT đã được hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn
thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng cho phòng
GDĐT và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn cấp huyện: 08/08 Phòng
GDĐT, đạt tỷ lệ 100%.
7. Các điều kiện đảm bảo và chế độ thông tin, báo cáo
a) Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC,
PCTN
- Bố trí kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho công tác thanh tra, giải
quyết KNTC, PCTN: Hàng năm, Sở GDĐT đã bố trí đầy đủ kinh phí, phương
tiện và các điều kiện đảm bảo cho công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phòng chống tham
nhũng theo quy định.
- Thực hiện các chế độ đãi ngộ, phụ cấp, thâm niên, trang phục, chế độ
tiếp công dân, xử lý đơn thư cho công chức thanh tra: Thực hiện đầy đủ các chế
độ đãi ngộ, phụ cấp, thâm niên, trang phục, chế độ tiếp công dân, xử lý đơn thư
cho công chức thanh tra theo quy định của Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày
16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra
viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước; Thông tư liên
tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12/5/2015 liên tịch Bộ Tài chính Thanh tra Chính phủ quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh
tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà
nước; Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh quy
định về nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân,
xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
ngoài ra, Thanh tra Sở còn được trang bị máy ảnh, máy tính xách tay,... phục vụ
tốt cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh.
- Thực hiện chế độ bồi dưỡng CTVTTGD: Thực hiện đúng theo quy định
của Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BGDĐT ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng
Bộ GDĐT ban hành Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục.
b) Việc nhập thông tin, dữ liệu về công tác thanh tra của Sở trong phần
mềm quản lý thanh tra giáo dục của Bộ GDĐT: Thanh tra Sở đã nhập thông tin,
dữ liệu đầy đủ, kịp thời trên phần mềm quản lý công tác thanh tra theo hướng
dẫn của Thanh tra Bộ GDĐT.
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c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định: Sở GDĐT
đã báo cáo đầy đủ, kịp thời các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của
Thanh tra Bộ GDĐT và các cấp có thẩm quyền.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA,
KIỂM TRA NĂM HỌC 2019-2020
Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra năm
học 2019-2020 đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học theo chỉ đạo,
hướng dẫn của Bộ GDĐT và các cấp có thẩm quyền (có PHỤ LỤC minh chứng
các tài liệu về hoạt động thanh tra, kiểm tra kèm theo Báo cáo này).
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra năm học 20192020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông./.
Nơi nhận:
- Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc;
- PGĐ Phan Thanh Hải;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TTr (N).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo
dục và Đào tạo
Email:
sgddt@daknong.go
v.vn
Cơ quan: Tỉnh Đắk
Nông
Thời gian ký:
8/7/2020 10:38:26
AM

Phan Thanh Hải

PHỤ LỤC
MINH CHỨNG CÁC TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA
TT
I
I.1

I.2

II
II.1

NỘI DUNG

MINH CHỨNG

TỔ CHỨC, ĐỘI NGŨ
Công chức Thanh tra Sở - Quyết định bổ nhiệm thanh tra viên:
1. Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ nhiệm công chức
GDĐT
vào ngạch Thanh tra viên: Đối với ông Nguyễn Thanh Dũng - Chánh Thanh tra.
2. Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ nhiệm công chức
vào ngạch Thanh tra viên: Đối với ông Vũ Đức Nghĩa - Phó Chánh Thanh tra.
3. Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ nhiệm công chức
vào ngạch Thanh tra viên: Đối với bà Nguyễn Thị Quyên - Chuyên viên.
4. Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ nhiệm công chức
vào ngạch Thanh tra viên: Đối với bà Trần Thị Hiền - Chuyên viên.
5. Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ nhiệm công chức
vào ngạch Thanh tra viên: Đối với ông Lê Văn Quang - Chuyên viên.
- Quyết định bổ nhiệm mới lãnh đạo Thanh tra Sở GDĐT:
Quyết định số 396/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông về việc bổ nhiệm Chánh
Thanh Sở GDĐT.
1. Quyết định số 20a/QĐ-SGDĐT ngày 09/01/2018 về việc bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra giáo dục
Cộng tác viên thanh tra
nhiệm kỳ 2018-2020 (cho 115 CTVTT).
của Sở GDĐT
2. Kế hoạch số 43/KH-SGDĐT ngày 05/5/2020 về kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác
thanh tra giáo dục năm 2020.
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, ban hành văn
bản hướng dẫn công tác kiểm tra
1. Kế hoạch số 441/KH-SGDĐT ngày 22/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp
a) Ban hành văn bản
ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020”.
2. Kế hoạch số 44/KH-SGDĐT ngày 06/5/2020 về thực hiện Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020
của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
và tự chủ giáo dục đại học.
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NỘI DUNG

MINH CHỨNG

3. Kế hoạch số 13/KH-TTr ngày 10/9/2019 về Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020 ban hành kèm theo
Quyết định số 1201/QĐ-SGDĐT ngày 10/9/2019 của Sở GDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học
2019-2020.
4. Công văn số 1810/SGDĐT-TTr ngày 10/9/2019 về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, kiểm tra
nội bộ trường học năm học 2019-2020.
5. Kế hoạch số 88a/KH-SGDĐT ngày 15/01/2019 về Kế hoạch thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo năm 2019.
6. Kế hoạch số 09a/KH-SGDĐT ngày 21/01/2020 về Kế hoạch thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo năm 2020.
7. Kế hoạch số 165/KH-SGDĐT ngày 28/01/2019 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.
8. Kế hoạch số 381/KH-SGDĐT ngày 08/3/2019 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
năm 2019.
9. Kế hoạch số 23/KH-SGDĐT ngày 05/3/2020 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông năm 2020.
10. Kế hoạch số 28/KH-SGDĐT ngày 07/10/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho
người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019.
11. Kế hoạch số 23/KH-SGDĐT ngày 30/9/2019 về thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống “tham nhũng
vặt” của ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông năm 2019.
12. Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 29/8/2019 về Kế hoạch tiếp công dân, phối hợp tổ chức tiếp công dân
phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông.
13. Kế hoạch số 53/KH-SGDĐT ngày 16/6/2020 về Kế hoạch tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng.
1. Thông báo số 12/TB-SGDĐT ngày 23/8/2019 về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ
b) Tổ chức quán triệt,
triển khai (nội dung, hình năm học 2019-2020.
2. Quyết định số 1522/QĐ-SGDĐT ngày 25/11/2019 về việc cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn, bồi
thức,...)
dưỡng kiến thức pháp luật năm 2019.
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3. Kế hoạch số 43/KH-SGDĐT ngày 05/5/2020 về kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác
thanh tra giáo dục năm 2020.
Xây dựng kế hoạch thanh
1. Kế hoạch số 13/KH-TTr ngày 10/9/2019 về Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020 ban hành kèm theo
tra
Quyết định số 1201/QĐ-SGDĐT ngày 10/9/2019 của Sở GDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học
2019-2020.
2. Quyết định số 403/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2020 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện kế hoạch thanh
tra, kiểm tra trong Học kỳ II năm học 2019-2020.
3. Công văn số 626/SGDĐT-TTr ngày 20/5/2020 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện kế hoạch thanh tra,
kiểm tra năm học 2019-2020.
Tổ chức thực hiện
- Các kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất:
1. Kết luận số 2166a/KL-SGDĐT ngày 25/11/2019 của Sở GDĐT Kết luận về việc thanh tra chuyên ngành
giáo dục đầu năm học 2019-2020.
2. Kết luận số 2067a/KL-SGDĐT ngày 05/12/2019 của Sở GDĐT Kết luận về việc thanh tra chuyên ngành
Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông năm học 2019-2020.
3. Kết luận số 2296/KL-SGDĐT ngày 30/12/2019 của Sở GDĐT Kết luận về việc thanh tra hành chính
Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk Glong.
4. Kết luận số 140/KL-SGDĐT ngày 11/02/2020 của Sở GDĐT Kết luận về việc thanh tra chuyên ngành
Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đắk R’lấp.
5. Kết luận số 248/KL-SGDĐT ngày 02/3/2020 của Sở GDĐT Kết luận về việc thanh tra chuyên ngành
Trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.
6. Kết luận số 473/KL-SGDĐT ngày 15/4/2020 của Sở GDĐT Kết luận về việc thanh tra hành chính
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
7. Kết luận số 610/KL-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Sở GDĐT Kết luận về việc thanh tra hành chính
Trường THPT DTNT N’Trang Lơng tỉnh Đắk Nông.
8. Kết luận số 724/KL-SGDĐT ngày 10/6/2020 của Sở GDĐT Kết luận về việc thanh tra chuyên ngành
Trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
9. Kết luận số 828/KL-SGDĐT ngày 25/6/2020 của Sở GDĐT Kết luận về việc thanh tra chuyên ngành
Phòng GDĐT huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.
- Kết quả công khai kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra:
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1. Công bố tại cuộc họp với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.
2. Công khai trên Website của Sở GDĐT tại địa chỉ: http://vanban.daknong.edu.vn/tim-kiem?tukhoa=&loai-van-ban=ket-luan&co-quan-ban-hanh=so-giao-duc-va-dao-tao&date-min=&date-max=&gosearch=
3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được thanh tra niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan,
đơn vị (09/09 Kết luận thanh tra được niêm yết theo quy định).
- Các văn bản xử lý sau thanh tra, kiểm tra:
1. Công văn số 157/SGDĐT-TTr ngày 07/11/2019 của Sở GDĐT về việc báo cáo công tác thanh tra đầu
năm học 2019-2020.
2. Báo cáo số 02/BC-GDTX-NNTH ngày 09/01/2020 của Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk
Nông về việc báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra chuyên ngành năm học 2019-2020.
3. Báo cáo số 03/BC-DTNTDGL ngày 14/01/2020 của Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk
Glong về việc báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra hành chính tại Trường PT DTNT THCS và THPT huyện
Đắk Glong.
4. Báo cáo số 09/BC-PTDTNTDRL ngày 13/3/2020 của Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk
Rlấp về việc khắc phục sau Kết luận thanh tra.
5. Báo cáo số 19/BC-THPTNTT ngày 17/3/2020 của Trường THPT Nguyễn Tất Thành về việc tổ chức
thực hiện Kết luận thanh tra của Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông.
6. Công văn số 36/BC-THPTC.NCT ngày 10/4/2020 của Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh về việc
báo cáo tình hình khắc phục những kiến nghị sau thanh tra hành chính của Đoàn thanh tra số 259.
7. Báo cáo số 60/BC-DTNT ngày 09/6/2020 của Trường THPT DTNT N’Trang Lơng tỉnh Đắk Nông về
việc báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra hành chính Trường THPT DTNT N’Trang Lơng tỉnh Đắk Nông.
8. Báo cáo số 73/BC-HV ngày 22/6/2020 của Trường THPT Hùng Vương về việc báo cáo kết quả thực
hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau thanh tra chuyên ngành Trường THPT Hùng Vương năm
2020.
9. Báo cáo số 205/BC-PGDĐT ngày 03/7/2020 của Phòng GDĐT huyện Đắk Song về việc khắc phục một
số hạn chế theo Kết luận số 828/KL-SGDĐT ngày 25/6/2020 của Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông về kết luận thanh
tra chuyên ngành Phòng GDĐT huyện Đắk Song.
Công tác tiếp công dân, - Các văn bản về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo:
1. Kế hoạch số 88a/KH-SGDĐT ngày 15/01/2019 về Kế hoạch thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết
giải quyết khiếu nại, giải
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2. Kế hoạch số 09a/KH-SGDĐT ngày 21/01/2020 về Kế hoạch thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo năm 2020.
3. Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 29/8/2019 về Kế hoạch tiếp công dân, phối hợp tổ chức tiếp công dân
phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong ngành Giáo dục tỉnh Đắk
Nông.
4. Kế hoạch số 53/KH-SGDĐT ngày 16/6/2020 về Kế hoạch tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Kết quả xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo:
+ 05 đơn thuộc thẩm quyền đã xử lý, giải quyết:
1. Kết luận số 1726/KL-SGDĐT ngày 27/8/2019 của Sở GDĐT kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hồ
Tấn Đằng - Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Mil, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
2. Công văn số 20/SGDĐT-TTr ngày 14/01/2020 của Sở GDĐT về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh
thông tin phản ánh.
3. Quyết định số 404/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2020 của Sở GDĐT về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ
Thị Thu Hà (lần 2).
4. Quyết định số 515/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2020 của Sở GDĐT về việc đình chỉ việc giải quyết tố cáo.
5. Thông báo số 57/TB-SGDĐT ngày 30/6/2020 của Sở GDĐT về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý
giải quyết.
+ 10 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết:
1. Công văn số 2011/SGDĐT-TTr ngày 24/10/2019 của Sở GDĐT về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh
của phụ huynh trường mầm non Sơn Ca, xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp.
2. Công văn số 2222/SGDĐT-TTr ngày 09/12/2019 của Sở GDĐT về việc chuyển đơn tố cáo.
3. Công văn số 2235/SGDĐT-TTr ngày 11/12/2019 của Sở GDĐT về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh.
4. Công văn số 2255/SGDĐT-TTr ngày 13/12/2019 của Sở GDĐT về việc chuyển đơn tố cáo.
5. Công văn số 2299/SGDĐT-TTr ngày 30/12/2019 của Sở GDĐT về việc chuyển đơn phản ánh.
6. Công văn số 31/SGDĐT-TTr ngày 08/01/2020 của Sở GDĐT về việc yêu cầu báo cáo vụ việc khiếu nại.
7. Công văn số 62/SGDĐT-TTr ngày 16/01/2020 của Sở GDĐT về việc chuyển đơn kiến nghị.
8. Công văn số 544/SGDĐT-TTr ngày 29/4/2020 của Sở GDĐT về việc chuyển đơn tố cáo của ông Phạm
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Văn Hường đến Trường THPT Krông Nô.
9. Công văn số 765/SGDĐT-TTr ngày 16/6/2020 của Sở GDĐT về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh.
10. Công văn số 864/SGDĐT-TTr ngày 01/7/2020 của Sở GDĐT về việc chuyển đơn tố cáo.
Công tác phòng, chống - Các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng:
1. Quyết định số 1280/QĐ-SGDĐT ngày 26/9/2013 về việc ban hành Chương trình tích hợp nội dung
tham nhũng
phòng, chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân trong các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh
Đắk Nông từ năm học 2013-2014.
2. Kế hoạch số 1322/KH-SGDĐT ngày 27/7/2017 về Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng
cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017-2021.
3. Kế hoạch số 165/KH-SGDĐT ngày 28/01/2019 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.
4. Kế hoạch số 381/KH-SGDĐT ngày 08/3/2019 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
năm 2019.
5. Kế hoạch số 23/KH-SGDĐT ngày 05/3/2020 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông năm 2020.
6. Kế hoạch số 28/KH-SGDĐT ngày 07/10/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho
người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019.
7. Kế hoạch số 23/KH-SGDĐT ngày 30/9/2019 về thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống “tham nhũng
vặt” của ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông năm 2019.
8. Kế hoạch số 236/KH-SGDĐT ngày 15/02/2019 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm
2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông.
9. Kế hoạch số 22/KH-SGDĐT ngày 03/3/2020 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm
2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông.
Công tác phối hợp trong - Văn bản phối hợp với thanh tra tỉnh, thanh tra huyện và các đơn vị có liên quan trong công tác thanh
hoạt động thanh tra
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng; trong xử lý các vụ việc sai phạm, tiêu cực về
giáo dục trên địa bàn:
1. Công văn số 631/TTr-P1 ngày 22/7/2019 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng định hướng chương trình
thanh tra năm 2020.
2. Công văn số 1019/TTr-P1 ngày 21/11/2019 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch
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thanh tra, kiểm tra năm 2020.
3. Báo cáo số 279/BC-TTr ngày 11/12/2019 của Thanh tra tỉnh về việc thống nhất các nội dung thanh tra và
kết quả xử lý chồng chéo, trùng lắp về nội dung, đối tượng, thời gian trong hoạt động thanh tra năm 2020 của
các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa.
4. Quyết định số 2098/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2019 của Sở GDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra
năm 2020 (Van bản số 01/KH-TTr ngày 25/12/2019 của Thanh tra Sở về Kế hoạch thanh tra năm 2020).
- Văn bản hướng dẫn các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc trong công tác kiểm tra:
1. Công văn số 1810/SGDĐT-TTr ngày 10/9/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác
kiểm tra, kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020.
2. Công văn số 1456/SGDĐT-TTr ngày 15/8/2017 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác
kiểm tra nội bộ trường học.
Chế độ thông tin, báo cáo - Các báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo:
1. Báo cáo số 25/BC-SGDĐT ngày 13/8/2019 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
(thực hiện chế độ báo cáo
nại, tố cáo tháng 8 năm 2019.
định kỳ, đột xuất)
2. Báo cáo số 73/BC-SGDĐT ngày 10/9/2019 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo tháng 9 năm 2019.
3. Báo cáo số 76/BC-SGDĐT ngày 11/9/2019 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo Quý III năm 2019.
4. Báo cáo số 75/BC-SGDĐT ngày 11/9/2019 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2019.
5. Báo cáo số 115/BC-SGDĐT ngày 14/10/2019 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo tháng 10 năm 2019.
6. Báo cáo số 178/BC-SGDĐT ngày 13/11/2019 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo tháng 11 năm 2019.
7. Báo cáo số 232/BC-SGDĐT ngày 11/12/2019 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo tháng 12 năm 2019.
8. Báo cáo số 233/BC-SGDĐT ngày 11/12/2019 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo Quý IV năm 2019.
9. Báo cáo số 239/BC-SGDĐT ngày 11/12/2019 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo năm 2019.
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10. Báo cáo số 15/BC-SGDĐT ngày 10/01/2020 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo tháng 01 năm 2020.
11. Báo cáo số 51/BC-SGDĐT ngày 10/02/2020 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo tháng 02 năm 2020.
12. Báo cáo số 94/BC-SGDĐT ngày 14/3/2020 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo tháng 03 năm 2020.
13. Báo cáo số 95/BC-SGDĐT ngày 14/3/2020 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo Quý I năm 2020.
14. Báo cáo số 148/BC-SGDĐT ngày 13/4/2020 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo tháng 4 năm 2020.
15. Báo cáo số 206/BC-SGDĐT ngày 12/5/2020 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo tháng 5 năm 2020.
16. Báo cáo số 270/BC-SGDĐT ngày 12/6/2020 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo tháng 6 năm 2020.
17. Báo cáo số 275/BC-SGDĐT ngày 12/6/2020 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo Quý II năm 2020.
18. Báo cáo số 280/BC-SGDĐT ngày 15/6/2020 của Sở GDĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020.
- Các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng:
1. Báo cáo số 20/BC-SGDĐT ngày 12/8/2019 của Sở GDĐT về kết quả chủ yếu công tác phòng, chống
tham nhũng tháng 8 năm 2019.
2. Báo cáo số 68/BC-SGDĐT ngày 09/9/2019 của Sở GDĐT về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng
Quý III năm 2019.
3. Báo cáo số 70/BC-SGDĐT ngày 09/9/2019 của Sở GDĐT về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng
9 tháng đầu năm 2019.
4. Báo cáo số 1967/BC-SGDĐT ngày 10/10/2019 của Sở GDĐT về kết quả chủ yếu công tác phòng, chống
tham nhũng tháng 10 năm 2019.
Người
ký: Nguyễn
Thanh
5. Báo cáo số 167/BC-SGDĐT ngày 11/11/2019 của Sở GDĐT về kết quả chủ yếu công tác
phòng,
chống
Dũng
tham nhũng tháng 11 năm 2019.
Email:
dungnt.sgddt@daknong.gov.vn
6. Báo cáo số 244/BC-SGDĐT ngày 12/12/2019 của Sở GDĐT về kết quả công tác phòng,
chống tham
Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào
tạo, Tỉnh Đắk Nông
Thời gian ký: 07.07.2020
16:32:04 +07:00
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nhũng Quý IV năm 2019.
7. Báo cáo số 237/BC-SGDĐT ngày 11/12/2019 của Sở GDĐT về kết quả công tác phòng, chống tham
nhũng năm 2019.
8. Báo cáo số 21/BC-SGDĐT ngày 15/01/2020 của Sở GDĐT về kết quả chủ yếu công tác phòng, chống
tham nhũng tháng 01 năm 2020.
9. Báo cáo số 52/BC-SGDĐT ngày 10/02/2020 của Sở GDĐT về kết quả chủ yếu công tác phòng, chống
tham nhũng tháng 02 năm 2020.
10. Báo cáo số 87/BC-SGDĐT ngày 11/3/2020 của Sở GDĐT về kết quả chủ yếu công tác phòng, chống
tham nhũng Quý I năm 2020.
11. Báo cáo số 145/BC-SGDĐT ngày 10/4/2020 của Sở GDĐT về kết quả chủ yếu công tác phòng, chống
tham nhũng tháng 4 năm 2020.
12. Báo cáo số 202/BC-SGDĐT ngày 12/5/2020 của Sở GDĐT về kết quả chủ yếu công tác phòng, chống
tham nhũng tháng 5 năm 2020.
13. Báo cáo số 282/BC-SGDĐT ngày 15/6/2020 của Sở GDĐT về kết quả chủ yếu công tác phòng, chống
tham nhũng Quý II năm 2020.
14. Báo cáo số 281/BC-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Sở GDĐT về kết quả chủ yếu công tác phòng, chống
tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020.
- Các báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra:
1. Báo cáo số 26/BC-SGDĐT ngày 13/8/2019 của Sở GDĐT về công tác thanh tra tháng 8 năm 2019.
2. Báo cáo số 30/BC-SGDĐT ngày 19/8/2019 của Sở GDĐT về kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết
luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 8 năm 2019.
3. Báo cáo số 74/BC-SGDĐT ngày 10/9/2019 của Sở GDĐT về công tác thanh tra tháng 9 năm 2019.
4. Báo cáo số 86/BC-SGDĐT ngày 17/9/2019 của Sở GDĐT về kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết
luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 9 năm 2019.
5. Báo cáo số 78/BC-SGDĐT ngày 12/9/2019 của Sở GDĐT về công tác thanh tra Quý III năm 2019.
6. Báo cáo số 77/BC-SGDĐT ngày 12/9/2019 của Sở GDĐT về công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2019.
7. Báo cáo số 114/BC-SGDĐT ngày 14/10/2019 của Sở GDĐT về công tác thanh tra tháng 10 năm 2019.
8. Báo cáo số 116/BC-SGDĐT ngày 14/10/2019 của Sở GDĐT về kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết
luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 10 năm 2019.
9. Báo cáo số 172/BC-SGDĐT ngày 12/11/2019 của Sở GDĐT về công tác thanh tra tháng 11 năm 2019.
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10. Báo cáo số 187/BC-SGDĐT ngày 18/10/2019 của Sở GDĐT về kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết
luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 11 năm 2019.
11. Báo cáo số 224/BC-SGDĐT ngày 09/12/2019 của Sở GDĐT về công tác thanh tra tháng 12 năm 2019.
12. Báo cáo số 234/BC-SGDĐT ngày 11/12/2019 của Sở GDĐT về kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết
luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 12 năm 2019.
13. Báo cáo số 223/BC-SGDĐT ngày 09/12/2019 của Sở GDĐT về công tác thanh tra Quý IV năm 2019.
14. Báo cáo số 245/BC-SGDĐT ngày 12/12/2019 của Sở GDĐT về công tác thanh tra năm 2019.
15. Báo cáo số 14/BC-SGDĐT ngày 10/01/2020 của Sở GDĐT về công tác thanh tra tháng 01 năm 2020.
16. Báo cáo số 24/BC-SGDĐT ngày 15/01/2020 của Sở GDĐT về kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết
luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 01 năm 2020.
17. Báo cáo số 50/BC-SGDĐT ngày 10/02/2020 của Sở GDĐT về công tác thanh tra tháng 02 năm 2020.
18. Báo cáo số 66/BC-SGDĐT ngày 18/01/2020 của Sở GDĐT về kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết
luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 02 năm 2020.
19. Báo cáo số 92/BC-SGDĐT ngày 14/3/2020 của Sở GDĐT về công tác thanh tra tháng 03 năm 2020.
20. Báo cáo số 101/BC-SGDĐT ngày 16/3/2020 của Sở GDĐT về kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết
luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 03 năm 2020.
21. Báo cáo số 93/BC-SGDĐT ngày 14/3/2020 của Sở GDĐT về công tác thanh tra Quý I năm 2020.
22. Báo cáo số 150/BC-SGDĐT ngày 13/4/2020 của Sở GDĐT về công tác thanh tra tháng 4 năm 2020.
23. Báo cáo số 151/BC-SGDĐT ngày 13/4/2020 của Sở GDĐT về kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết
luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 4 năm 2020.
24. Báo cáo số 212/BC-SGDĐT ngày 14/5/2020 của Sở GDĐT về công tác thanh tra tháng 5 năm 2020.
25. Báo cáo số 213/BC-SGDĐT ngày 14/5/2020 của Sở GDĐT về kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết
luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 5 năm 2020.
26. Báo cáo số 271/BC-SGDĐT ngày 12/6/2020 của Sở GDĐT về công tác thanh tra tháng 6 năm 2020.
27. Báo cáo số 279/BC-SGDĐT ngày 15/6/2020 của Sở GDĐT về kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết
luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 6 năm 2020.
28. Báo cáo số 265/BC-SGDĐT ngày 10/6/2020 của Sở GDĐT về công tác thanh tra Quý II năm 2020.
29. Báo cáo 276/BC-SGDĐT ngày 12/6/2020 của Sở GDĐT về công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020.

Trong bảng này có 7 nội dung./.

