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KẾ HOẠCH
Thanh tra năm 2020
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động thanh tra giáo dục (Nghị định số 42/2013/NĐ-CP); Thông tư
số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây
dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Chỉ thị số
5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 5972/CT-BGDĐT); Quyết định số 2071/QĐBGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành khung
thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục
thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày
08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 20192020 của ngành Giáo dục (Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT); 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 (Công văn số
3930/BGDĐT-TTr); Báo cáo số 279/BC-TTr ngày 11/12/2019 của Thanh tra tỉnh
Đắk Nông 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, Ngành; UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và các văn bản pháp luật
có liên quan. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch
thanh tra năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
Hoạt động thanh tra giáo dục nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý,
chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện
pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp
cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân
tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích
hợp pháp của các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân.
2. Yêu cầu
Kế hoạch thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm bám sát tình hình, nhiệm
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vụ trọng tâm năm học; kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp;
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra; tiếp tục
chuẩn hóa quy trình hoạt động thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
hoạt động thanh tra, kiểm tra; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm
tra, tạo chuyển biến rõ nét về tổ chức và hoạt động thanh tra, góp phần bảo đảm
kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THANH TRA
1. Quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn
bản chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo,
phòng chống tham nhũng
1.1. Quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng
chống tham nhũng, Luật Giáo dục; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị định số
42/2013/NĐ-CP, Kết luận số 51/KL-TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành
Trung ương Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung
ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của
Thủ tuớng Chính phủ về việc 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, Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm
tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống, nâng cao trách
nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh
vực giáo dục và đào tạo.
1.2. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng GDĐT về công tác
kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn
số 1456/SGDĐT-TTr ngày 15/8/2017 của Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông về việc
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học.
1.3. Rà soát, bổ sung Kế hoạch số 441/KH-SGDĐT ngày 22/03/2018 của
Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông về Kế hoạch 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” và triển khai thực hiện Đề án đổi mới thanh tra giáo dục được ban
hành theo Quyết định số 4405/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT.
2. Kiện toàn đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra
2.1. Hoàn thiện vị trí việc làm của Thanh tra sở trên cơ sở các vị trí cần có
để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật như lãnh đạo, công chức phụ
trách các lĩnh vực, cấp học, đặc biệt đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu
nại, giải quyết tố cáo và việc xử lý sau thanh tra để bố trí đội ngũ đáp ứng với
việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể, trong mỗi nhiệm vụ có người chủ trì,
người phối hợp (mỗi người chủ trì 01 - 02 lĩnh vực hoặc một số người cùng phụ
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trách 01 lĩnh vực nhưng nhất thiết mỗi lĩnh vực phải có 01 người chịu trách
nhiệm và có ít nhất 01 người phối hợp).
- Bổ nhiệm Chánh Thanh tra, thanh tra viên kịp thời, không để tình trạng
thiếu Chánh Thanh tra và cán bộ Thanh tra chưa bổ nhiệm thanh tra viên.
- Cử cán bộ Thanh tra sở tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo do các cấp có
thẩm quyền tổ chức.
2.2. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên thanh tra giáo dục
(CTVTTGD) và công nhận CTVTTGD theo quy định tại Thông tư số
24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ GDĐT ban hành chương trình bồi
dưỡng nghiệp vụ CTVTTGD; Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày
21/12/2012 của Bộ GDĐT quy định về CTVTTGD; Thông tư số 31/2014/TTBGDĐT ngày 16/9/2014 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 54. Tổ
chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở
giáo dục và CTVTTGD đầu năm học; rà soát, tinh gọn đội ngũ CTVTTGD.
3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra
3.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra
Việc xây dựng kế hoạch thanh tra phải đảm bảo các nội dung sau:
- Nội dung thanh tra, kiểm tra cần trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc
thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục theo Chỉ thị số 2268/CTBGDĐT. Số lượng các cuộc thanh tra phù hợp tình hình thực tế và công tác quản
lý nhà nước về giáo dục của địa phương. Tập trung thanh tra, kiểm tra công tác
quản lý, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, cụ thể:
+ Đối với giáo dục mầm non: Việc tổ chức mạng lưới trường lớp học, công
tác quản lý nhóm trẻ tư thục;
+ Đối với giáo dục phổ thông: Việc triển khai chương trình giáo dục phổ
thông mới; công tác tuyển sinh đầu cấp; việc sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà
trường; việc đánh giá xếp loại học sinh các lớp cuối cấp;
+ Đối với các nội dung khác thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, cơ
sở giáo dục: Dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học; an toàn trường học; thi và
cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; việc cấp, phát quản lý văn bằng, chứng chỉ; hoạt
động liên kết đào tạo; tư vấn du học; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
của các cơ sở giáo dục; thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên, cán
bộ quản lý giáo dục; thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; quản lý hoạt động
giáo dục có yếu tố nước ngoài,...
- Trong kế hoạch thanh tra, cần phân biệt rõ thanh tra hành chính và thanh
tra chuyên ngành quy định tại Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, nêu cụ thể nội dung
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thanh tra, đối tượng thanh tra, thời gian thanh tra, đơn vị phối hợp; có phương án
dự phòng để thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết.
- Thực hiện việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra; điều chỉnh kế
hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra theo quy định tại Thông tư số
01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây
dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra hoặc
chuyển sang hình thức kiểm tra do Thanh tra sở chủ trì. Không thanh tra quá 02 lần
trong một năm học đối với một đơn vị (trừ các cuộc thanh tra thi, thanh tra đột
xuất).
- Trong năm 2020, dự kiến thanh tra hành chính 04 đơn vị trực thuộc Sở
Giáo dục và Đào tạo, thanh tra chuyên ngành 06 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục
và Đào tạo, 02 Phòng Giáo dục và Đào tạo, thanh tra các kỳ thi, thanh tra công
tác tuyển sinh đầu cấp và việc thực hiện thu chi đầu năm học 2020 - 2021; thanh
tra đột xuất theo yêu cầu quản lý (các đơn vị được thanh tra, cụ thể: theo Danh
mục các cuộc thanh tra, kiểm tra kèm theo Kế hoạch này).
3.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra
3.2.1. Tổ chức thực hiện thanh tra
Triển khai các cuộc thanh tra theo đúng quy định tại Thông tư số
05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ
chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến
hành một cuộc thanh tra và các văn bản QPPL về thanh tra có liên quan, trong đó
tập trung những nội dung sau:
- Chuẩn bị thanh tra: cần tăng cường thu thập thông tin, tài liệu, khảo sát
tình hình để ban hành quyết định thanh tra sát thực tế, đúng vấn đề trọng tâm (lưu
ý đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn của Trưởng đoàn thanh tra theo quy định tại
Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra
và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra);
- Tiến hành thanh tra theo đúng quy trình (từ Điều 22 đến Điều 30 Thông
tư số 05/2014/TT-TTCP), trong đó cần lưu ý: thời hạn công bố quyết định thanh
tra; thực hiện quyền trong quá trình thanh tra; tăng cường xử phạt vi phạm hành
chính đối với hành vi vi phạm được phát hiện khi tiến hành thanh tra theo quy
định hiện hành; quan tâm tiến độ thực hiện và hiệu quả của thanh tra;
- Kết thúc thanh tra, tổ chức công khai Kết luận thanh tra, gửi các kết luận
thanh tra, theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày
16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện
kết luận thanh tra; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại các đơn vị theo
Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực
hiện kết luận thanh tra.
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3.2.2. Tổ chức thực hiện kiểm tra: Quy trình thực hiện một cuộc kiểm tra
theo quy định của Sở GDĐT (tham khảo Thông tư số 24).
3.2.3. Thanh tra, kiểm tra đột xuất
Thường xuyên, rà soát, cập nhật thông tin phản ánh của dư luận, phương
tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong giáo dục và đào tạo; kịp
thời tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên và
xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định.
4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết
KN, giải quyết TC, xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt
Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi
hành; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết KN, giải quyết TC
cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp.
- Tổ chức tiếp công dân, giải quyết KN, giải quyết TC đúng thành phần, xử
lý kịp thời theo quy định của pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc
khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt
cấp.
- Triển khai và chỉ đạo Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn công
khai đường dây nóng và tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật
về giáo dục qua đường dây nóng, các phương tiện thông tin đại chúng thường
xuyên, hiệu quả.
5. Công tác phòng chống tham nhũng
- Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng 2018; Thông tư số 05/2011/TTTTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ Quy định về Phòng chống tham
nhũng trong ngành thanh tra.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về việc 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; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào
tạo từ năm học 2013 -2014; nâng cao chất lượng giảng dạy nội dung PCTN tại
các cơ sở giáo dục trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.
6. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra
6.1. Phối hợp với Thanh tra tỉnh
- Chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh trong xây dựng kế hoạch thanh tra,
kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền, tránh chồng chéo; phối hợp
xử lý sau thanh tra, giải quyết KN, giải quyết TC theo quy định của pháp luật.
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- Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính, tiếp công dân, giải quyết KN,
giải quyết TC, PCTN cho Thanh tra Sở; chỉ đạo Thanh tra huyện tổ chức thanh
tra hành chính theo thẩm quyền; hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết
KN, giải quyết TC cho Trưởng phòng GDĐT.
6.2. Công tác phối hợp khác
- Chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng GDĐT phối hợp với Thanh tra Nhà nước
cấp huyện trong việc: Xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính, kiểm tra đối với
các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý, tránh chồng chéo; tham gia
đoàn thanh tra hành chính do Thanh tra huyện chủ trì khi được trưng tập; Kế
hoạch thanh tra hành chính bám sát nội dung theo quy định tại Điều 11 Nghị định
số 42/2013/NĐ-CP.
- Cử người đủ tiêu chuẩn tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ
GDĐT và các cơ quan chức năng của địa phương khi có yêu cầu.
- Phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục, Trường Cán bộ Quản lý Giáo
dục thành phố Hồ Chí Minh để bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho CTVTTGD
theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ
GDĐT.
7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra
Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra; sử dụng
phần mềm quản lý thanh tra giáo dục nhập thông tin, dữ liệu về tổ chức và hoạt
động của Thanh tra sở trong Chuyên trang Thanh tra Bộ GDĐT
(thanhtra@moet.gov.vn), phân hệ quản trị địa phương như đã hướng dẫn và tập
huấn; cập nhật cơ sở dữ liệu về tiếp công dân, giải quyết KN, giải quyết TC của
Thanh tra Chính phủ. Đăng ký địa chỉ email công vụ chính thức của Thanh tra
Sở, thường xuyên kiểm tra thông tin để triển khai thực hiện.
8. Các điều kiện đảm bảo và chế độ thông tin, báo cáo về công tác
thanh tra, kiểm tra giải quyết KN, giải quyết TC, PCTN
8.1. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết
KN, giải quyết TC, PCTN
- Phối hợp với Phòng TCCB-TC tham mưu Giám đốc Sở bố trí kinh phí và
các điều kiện đảm bảo cho công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KN, giải quyết
TC, PCTN, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án đổi mới thanh tra giáo dục
theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ đãi ngộ, phụ cấp, thâm niên,
trang phục, chế độ tiếp dân, xử lý đơn thư,… cho công chức thanh tra theo quy
định hiện hành: Thông tư số 320/2016/BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính
quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn
thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 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
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viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước; Quyết định số
202/2005/QĐ-TTg ngày 09/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp
trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên; Thông tư liên tịch số
04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã
được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát,
kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm.
- Phối hợp với Sở Tài chính, tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo và thực hiện
chế độ, chính sách đãi ngộ đối với CTVTTGD khi tham gia các đoàn thanh tra
theo Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính
phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra, Thông tư số 54 và
Thông tư số 31 của Bộ GDĐT quy định về CTVTTGD.
- Thực hiện chế độ bồi dưỡng thanh tra, kiểm tra thi theo Thông tư liên tịch
số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ GDĐT
hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng
ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các
kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.
8.2. Thông tin, báo cáo
- Chủ động cập nhật thông tin, dữ liệu về công tác thanh tra của Sở GDĐT
trong phần mềm quản lý thanh tra giáo dục của Bộ; thường xuyên cập nhật và xử
lý kịp thời thông tin được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của Thanh tra sở.
- Báo cáo định kỳ: Báo cáo sơ kết công tác thanh tra học kỳ I trước ngày
21/01/2020; báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học và kết quả thực hiện chỉ
tiêu công tác thanh tra năm học 2019-2020 trước ngày 15/6/2020 (kèm theo số
liệu về hoạt động thanh tra năm học); báo cáo kết quả việc thực hiện Đề án đổi
mới thanh tra giáo dục trước ngày 30/12/2019; báo cáo cho Thanh tra tỉnh Đắk
Nông theo quy định.
- Báo cáo đột xuất khi có vấn đề phức tạp hoặc theo yêu cầu xử lý đơn thư.
- Gửi về Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra tỉnh Đắk Nông: Kế hoạch thanh
tra năm 2020, văn bản triển khai công tác thanh tra và hướng dẫn công tác kiểm
tra, kiểm tra nội bộ năm học, các Kết luận thanh tra, kết quả xử lý sau thanh tra
và các văn bản liên quan ngay sau khi ban hành; Báo cáo việc xây dựng Kế
hoạch, triển khai thực hiện và kết quả việc thực hiện Đề án đổi mới thanh tra giáo
dục theo lộ trình; các kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của
Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc lĩnh vực giáo dục
và đào tạo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Xây dựng danh mục các cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên
ngành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra Nhà nước tỉnh
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Đăk Nông trình Giám đốc Sở phê duyệt và triển khai thực hiện trong năm 2020;
chủ động tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện kế hoạch và đảm bảo các
điều kiện cho các cuộc thanh tra; chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban
thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan hoàn thành kế hoạch thanh tra đã
đề ra, kịp thời tham mưu với Lãnh đạo Sở để giải quyết những vấn đề phát sinh
trong quá trình thực hiện.
2. Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư,
giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng.
3. Hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra.
- Phối hợp với Thanh tra Nhà nước cấp huyện xây dựng kế hoạch thanh tra,
tham gia đoàn thanh tra hành chính do Thanh tra Nhà nước cấp huyện chủ trì tại
các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc Sở
về việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học.
5. Thanh tra Sở thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh Đắk Nông và các cấp có thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Thanh tra Bộ GD&ĐT (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo);
- Các phòng, ban thuộc Sở;
- Các Phòng GDĐT (thực hiện);
- Các Trung tâm GDNN và GDTX (thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TTr.

TRƯỞNG PHÒNG
PHỤ TRÁCH THANH TRA

Nguyễn Thanh Dũng
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