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KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý,
giáo dục người học và các chế độ chính sách đối với người học; các biện
pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường tại
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Quyết định thanh tra số 647/Q -S
T ngày 12/4/2021 của
iám đốc Sở iáo dục và ào tạo (
T) về việc thanh tra việc thực hiện quy
chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ chính sách đối với
người học; các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học
đường, từ ngày 22/4/2021 đến ngày 23/4/2021, oàn thanh tra số 647 đã tiến
hành thanh tra tại Trung tâm ỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh ắk ông.
Xét báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý,
giáo dục người học và các chế độ chính sách đối với người học; các biện pháp
đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường tại Trung tâm ỗ
trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh ắk ông, thành phố ia ghĩa, tỉnh ắk
Nông ngày 06/5/2021 của Trưởng oàn thanh tra, ý kiến giải trình của Trung
tâm ỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh ắk ông và của cơ quan, tổ chức,
cá nhân là đối tượng thanh tra,
iám đốc Sở iáo dục và ào tạo ết luận như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG
Trung tâm ỗ trợ phát triển iáo dục hòa nhập tỉnh ắk ông (sau đây
viết tắt là Trung tâm) được thành lập ngày 10/3/2015 theo Quyết định số
328/Q -U
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ắk ông về việc
thành lập Trung tâm ỗ trợ phát triển iáo dục hòa nhập tỉnh ắk ông, đơn vị
sự nghiệp trực thuộc Sở iáo dục và ào tạo tỉnh ắk ông; Trung tâm có địa
chỉ tại hu tái định cư ắk ur , phường ghĩa ức, thành phố ia ghĩa,
tỉnh ắk ông; Trung tâm chính thức đi vào hoạt động, khai giảng năm học đầu
tiên từ năm học 2017-2018.
ăm học 2020-2021, Trung tâm có tổng số 21 cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên, trong đó: an iám đốc: 02 người; giáo viên: 09 người; nhân viên:
12 người. Có 2 phòng (tổ): Phòng Can thiệp sớm và iáo dục; Phòng ành
chính - Quản trị. Có 37 học sinh chia thành 05 lớp, trong đó: Lớp 1A ( hiếm
thính): 10 học sinh; Lớp 1A1 (Chậm phát triển trí tuệ): 6 học sinh; Lớp 1A2
(Chậm phát triển trí tuệ): 7 học sinh; Lớp 1A3 (Chậm phát triển trí tuệ): 7 học
sinh; Lớp 1C (Chậm phát triển trí tuệ): 7 học sinh.
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Trung tâm có 4 khối nhà, gồm: hối nhà hành chính gồm có 05 phòng
làm việc (Phòng làm việc của Giám đốc Trung tâm; phòng văn thư, giáo vụ;
phòng họp; phòng kế toán, thủ quỹ; công trình vệ sinh); hối nhà dùng để dạy
và học gồm có 08 phòng, mỗi phòng đều có công trình vệ sinh (05 phòng dùng
cho 05 lớp học; 01 phòng làm thư viện, thiết bị, phòng máy vi tính; 01 phòng
sinh hoạt tổ chuyên môn; 01 phòng làm việc của Phó giám đốc); hối nhà ăn
cho học sinh (Khu vực nấu; kho tạm; phòng ăn; phòng vệ sinh); hối nhà nội
trú có 08 phòng.
ội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất cơ bản đáp
ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao của Trung tâm.
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH
1. Việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và
các chế độ chính sách đối với người học
1.1. Ưu điểm
1.1.1. Việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học
- Việc thực hiện quy chế tuyển sinh: Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị,
địa phương, Trung tâm đã xây dựng, ban hành các văn bản1 để thực hiện tuyển
sinh năm học 2020-2021, và tổ chức tuyển sinh theo quy định tại iều 2 Thông
tư liên tịch số 42/2013/TTLTT- L T X -BTC ngày 31/12/2013 liên
tịch ộ
T, ộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ộ Tài chính Quy định
chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật (Thông tư liên tịch số
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC); iều 8 Thông tư số 03/2018/TTT ngày 29/01/2018 của ộ
T Quy định về giáo dục hòa nhập đối với
người khuyết tật (Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT); Thông tư liên tịch số
58/2012/TTLTT- L T X ngày 28/12/2012 liên tịch ộ
T, ộ
Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt
động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo
dục hòa nhập (Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH) và các
văn bản hướng dẫn của ộ
T, Sở
T và các cấp có thẩm quyền.
Trong năm học 2020-2021, Trung tâm tuyển sinh được 15 học sinh
khuyết tật, cụ thể: có 03 học sinh khiếm thính, 12 học sinh chậm phát triển trí
tuệ (trong đó có 05 học sinh được hưởng chế độ nghèo, cận nghèo năm 2020).
- Việc quản lý, giáo dục người học: Trung tâm đã thực hiện việc quản lý,
giáo dục học sinh theo quy định tại iều 5, iều 6, iều 7, iều 8, iều 9, iều
10 Thông tư số 03/2018/TTT; iều 26, iều 27, iều 28, iều 29
Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLTT- L T X ; iều 3, iều 4, iều
1

ế hoạch số 04/ -TTHTPTGDHN ngày 26/6/2020 về việc tuyển sinh năm học 2020-2021 của trung tâm ỗ
trợ phát triển giáo dục hòa nhập; Thông báo tuyển sinh số 01/T -TTHTPTGDHN ngày 06/7/2020 của Trung
tâm ỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập về việc tuyển sinh năm học 2020-2021; Quyết định số 03/Q TTHTPTGDHN ngày 01/8/2020 của Trung tâm ỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh ắk ông về việc
thành lập ội đồng tuyển sinh Trung tâm năm học 2020-2021; Quyết định số 04/Q -TTHTPTGDHN ngày
30/8/2020 của Trung tâm ỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh ắk ông về việc phê duyệt danh sách tuyển
sinh năm học 2020-2021.
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5, iều 6, iều 7, iều 8, iều 9 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLTTL T X -BTC và các văn bản hướng dẫn của ộ
T, Sở
T tỉnh ắk
ông và các cấp có thẩm quyền; lập và lưu trữ hồ sơ đầy đủ, cụ thể:
+ Việc phát hiện khuyết tật, can thiệp giáo dục sớm người khuyết tật:
Trung tâm đã chủ động phối hợp với người khuyết tật, gia đình có người khuyết
tật để phát hiện, xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình can thiệp giáo dục
sớm người khuyết tật. Cụ thể: Trong năm học 2020-2021, Trung tâm đã phát
hiện và can thiệp sớm được 02 trẻ khuyết tật, trong đó chủ yếu là hỗ trợ, tư vấn
cho gia đình; xây dựng khung chương trình can thiệp sớm dành cho trẻ khuyết
tật từ 0-5 tuổi, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.
+ Việc tư vấn giáo dục người khuyết tật: Trong năm học 2020-2021,
Trung tâm đã tư vấn cho 15 phụ huynh học sinh lựa chọn phương thức giáo dục
phù hợp với dạng tật, độ tuổi và theo từng mức độ khuyết tật. Quá trình sơ tuyển
các đối tượng học thuộc diện tuyển sinh, Trung tâm đã chủ động tư vấn cho
người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật tìm hiểu và tới các cơ sở chăm
sóc, giáo dục, hướng nghiệp phù hợp với nhu cầu tâm lý, sức khỏe của người
khuyết tật như Trung tâm bảo trợ xã hội, Nhà may mắn,...
+ Việc hỗ trợ người khuyết tật: Lãnh đạo Trung tâm đã chỉ đạo bộ phận
chuyên môn phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài Trung tâm sử
dụng các hình thức và phương pháp phát triển và rèn luyện các kĩ năng xã hội, kĩ
năng giao tiếp, kĩ năng tự phục vụ cho người khuyết tật khi được đưa đến Trung
tâm, đặc biệt là những học sinh chậm phát triển trí tuệ, tự kỉ.
+ Việc cung cấp nội dung chương trình, phương pháp, thiết bị, tài liệu
dạy học đặc thù phù hợp: Trung tâm đã xây dựng nội dung, chương trình giáo
dục chuyên biệt dành cho học sinh khiếm thính, học sinh khuyết tật trí tuệ dựa
trên khung chương trình được quy định tại Quyết định số 5715/Q T
ngày 08/12/2010 của ộ
T quy định khung chương trình giáo dục chuyên
biệt dành cho học sinh khiếm thính, học sinh khuyết tật trí tuệ.
Tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp và chuyển giao công nghệ giáo dục
khuyết tật cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và những người có liên quan
tại Trung tâm (do khoa Giáo dục đặc biệt, Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh
giảng dạy).
Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể, các hoạt
động ngoài giờ lên lớp bằng hình thức giao lưu, văn hóa văn nghệ thông qua các
tổ chức đoàn thể xã hội, các câu lạc bộ, các tổ chức, cá nhân,…
1.1.2. Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người học
- Chế độ chính sách cho người học theo quy định tại Thông tư liên tịch số
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC: Tổng kinh phí ngân sách hà nước
cấp cho chi chế độ: 382.000.000 đồng; tổng số kinh phí thực tế chi: 136.000.000
đồng; số dư kho bạc: 246.000.000 đồng (trả lại ngân sách hà nước).
Trong đó:
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+ Chính sách về miễn giảm học phí: Trung tâm không thu học phí vì học
sinh của Trung tâm thuộc đối tượng được miễn theo quy định.
+ Chi hỗ trợ học bổng (Chi đúng 80% mức lương cơ sở theo quy định,
hưởng 9 tháng/ năm học): Thực tế chi cho tổng 05 em học sinh x 1.192.000
đồng x 7 tháng = 41.720.000 đồng (02 tháng không chi vì học sinh nghỉ học do
dịch Covid-19 theo quy định tại Công văn số 646/SGDĐT-TCCBTC ngày
26/5/2020 của Sở GDĐT về việc thực hiện thu học phí, thực hiện chính sách đối
với trẻ em học sinh ở vùng điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học
2019-2020); có hồ sơ, chứng từ đầy đủ.
+ Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập (Định mức chi đúng
quy định 1.000.000 đồng/học sinh/năm học): Thực tế 05 em x 1.000.000 đồng =
5.000.000 đồng.
+ Chi hỗ trợ kinh phí mua sách, tài liệu, đồ dùng học tập đặc thù dùng
chung số tiền 81.860.000 đồng, chi phô tô tài liệu học tập cho học sinh số tiền
7.420.000 đồng.
Tổng thực tế chi: 136.000.000 đồng.
- Nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH: ăm học 2020-2021,
Trung tâm có 37 học sinh, 5 lớp, trong đó: Lớp 1A ( hiếm thính): 10 học sinh;
Lớp 1A1 (Chậm phát triển trí tuệ): 6 học sinh; Lớp 1A2 (Chậm phát triển trí
tuệ): 7 học sinh; Lớp 1A3 (Chậm phát triển trí tuệ): 7 học sinh; Lớp 1C (Chậm
phát triển trí tuệ): 7 học sinh. Các khoản Trung tâm thu để phục vụ công tác nội
trú, bán trú gồm:
+ Tiền ăn: 40.000 đồng/ngày/học sinh (trong đó: Ăn sáng: 7.000 đồng; ăn
trưa: 18.000 đồng; ăn tối: 15.000 đổng).
+ Tiền bảo mẫu + cấp dưỡng: ọc sinh ở nội trú: thu 600.000 đồng/học
sinh/tháng; ọc sinh ở bán trú: thu 400.000 đồng/học sinh/tháng.
+ Tiền mua nhu yếu phẩm phục vụ trực tiếp cho học sinh: ọc sinh ở nội
trú: thu 150.000 đồng/học sinh/tháng; ọc sinh ở bán trú: thu 100.000 đồng/học
sinh/tháng.
+ ối với học sinh nghỉ học do bị ốm, do điều kiện gia đình,… thì Trung
tâm không thu các khoản tiền nêu trên đối với các buổi, ngày nghỉ học.
- Trung tâm đã lập, lưu trữ hồ sơ, chứng từ đầy đủ; chi đúng theo định
mức quy định của Nhà nước.
1.2. Tồn tại, hạn chế
1.2.1. Việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học
- Kế hoạch chiến lược của Trung tâm chưa được cấp chủ quản phê duyệt,
lộ trình phát triển chưa cụ thể theo từng năm học, quy chế hoạt động và quy chế
chi tiêu nội bộ chưa có nội dung dành cho người học.
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- Công tác tuyển sinh chưa được đưa vào kế hoạch kiểm tra nội bộ của
Trung tâm.
- ến thời điểm thanh tra, trung tâm chưa hoàn thiện hồ sơ hoạt động của
hội đồng tuyển sinh, hồ sơ của 15 học sinh tuyển cho năm học 2020-2021.
- Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh chưa đảm bảo: vệ sinh cá nhân
(chải răng, chải tóc, tắm rửa,…).
1.2.2. Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người học
Số tiền chi chế độ cho học sinh trong năm 2020 thấp, chưa đạt 50% số
kinh phí được cấp dẫn đến số kinh phí còn tồn, trả lại ngân sách cao.
2. Việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng
chống bạo lực học đường
2.1. Ưu điểm
Trung tâm đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên thực hiện công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống cháy nổ,
phòng chống bạo lực học đường, y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm,…
đảm bảo đúng quy định, cụ thể:
- Trung tâm đã xây dựng ế hoạch số 02/ -TTHTPTGDHN ngày
03/9/2018 về việc “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn” theo quy
định tại Quyết định số 755/Q -S
T ngày 30/8/2018 của Sở
T về việc
ban hành Quy định tiêu chí “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn”
của ngành
T tỉnh ắk ông; trồng cây xanh; khuôn viên trung tâm, phòng
học, phòng làm việc, khu vệ sinh đảm bảo sạch sẽ.
- Việc thực hiện xây dựng trường học an toàn, phòng chống cháy nổ,
phòng, chống tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước, xâm hại cho học sinh:
Trung tâm đã ban hành Quyết định số 49/Q -TTPT
ngày 09/9/2020 về
việc thành lập an Chỉ đạo phòng chống cháy nổ năm 2020; Quyết định số
50/Q -TTPT
ngày 23/9/2020 về việc ban hành nội quy phòng cháy chữa
cháy và sử dụng điện tại trung tâm; ban hành Phương án chữa cháy của Trung
tâm ỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; ế hoạch ngày 23/9/2020 về việc
phòng cháy, chữa cháy năm học 2020-2021; Quyết định số 69/Q -TTPTGDHN
ngày 04/11/2020 về việc thành lập an an toàn vệ sinh lao động Trung tâm ỗ
trợ phát triển giáo dục hòa nhập.
Thường xuyên tuyên truyền cho phụ huynh học sinh, học sinh về đảm bảo
an toàn cho học sinh, tránh việc đi chơi một mình, tắm sông, suối, ao hồ khi
không có người quản lý, dễ dẫn đến tình trạng đuối nước, gây tai nạn thương
tích hặc dễ bị xâm hại.
- Việc thực hiện đảm bảo y tế, an toàn thực phẩm, vệ sinh,...: àng tuần,
Trung tâm đã lập bảng thực đơn theo ngày và thực hiện nghiêm túc việc chế
biến các món ăn ba bữa theo đúng bảng thực đơn đã được phê duyệt. Thực hiện
kiểm tra nghiêm túc thực phẩm trước khi chế biến, trong quá trình chế biến và
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kiểm tra thức ăn trước khi cho học sinh ăn.
Thực hiện theo dõi cân nặng, chiều cao, sức khỏe cho học sinh hàng
tháng. ến thời điểm thanh tra, Trung tâm đã tổ chức được 02 đợt khám sức
khỏe cho học sinh, đảm bảo mỗi học sinh có phiếu thông tin về sức khỏe với đầy
đủ các thông số theo quy định.
Trung tâm đã mở sổ theo dõi việc nhập - xuất - tồn đối với các loại thuốc
cho học sinh hàng tháng.
àng tháng, trung tâm thực hiện báo cáo tình hình hoạt động; có nhận
xét, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thực hiện cho tháng sau.
- Việc thực hiện phòng chống bạo lực học đường: Trung tâm đã xây dựng
ế hoạch số 03/ -TT TPT
ngày 24/02/2021 về việc thực hiện phòng,
chống bạo lực học đường năm học 2020-2021 và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
- Việc thực hiện công tác phòng dịch Covid-19 và dịch bệnh khác: Trung
tâm đã ban hành Quyết định số 05/Q -TT TPT
ngày 05/9/2020 về việc
thành lập an chỉ đạo phòng chống Covid-19 và các loại dịch bệnh của Trung
tâm ỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh ắk ông; ế hoạch số 01/ YTT ngày 01/9/2020 về hoạt động bộ phận y tế học đường năm học 20202021; ế hoạch số 12/ -YTT ngày 02/02/2021 về tăng cường phòng, chống
biến thể mới virus CORO A.
- Việc thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác an ninh, an
toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường: Trung tâm đã xây dựng ế
hoạch số 05A/ -TT TPT
ngày 12/3/2021 về công tác phổ biến và giáo
dục pháp luật năm 2021; thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong tập
thể Trung tâm, phụ huynh học sinh, học sinh nhằm để mọi người nắm được,
hiểu được những quy định của Pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn trong môi
trường trường học, không có tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.
- ến thời điểm thanh tra, Trung tâm không để xảy ra các tệ nạn, bạo lực
trong môi trường học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú; không xảy ra trường hợp
học sinh nào bị ngộ độc thực phẩm.
2.2. Tồn tại, hạn chế
- Việc xây dựng môi trường xanh, đẹp vẫn chưa đạt hiệu quả cao; khuôn
viên trung tâm chưa có nhiều cây xanh; cây xanh nhỏ, cằn cỗi, ít bóng mát, chưa
đảm bảo tiêu chí xanh. ịa hình trung tâm đồi dốc, độ an toàn chưa cao đặc biệt
là đối với học sinh khuyết tật.
- Trung tâm đã ban hành kịp thời các văn bản triển khai thực hiện, tuy
nhiên công tác văn thư chưa thực hiện đúng theo quy định tại ghị định số
30/2020/ -CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
III. KẾT LUẬN
1. Việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và
các chế độ chính sách đối với người học
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Trung tâm đã thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học
và các chế độ chính sách đối với người học đúng theo quy định. Tuy nhiên, vẫn
còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế như đã nêu tại khoản 1.2 mục 1 phần II ết
luận thanh tra này.
2. Việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng
chống bạo lực học đường
Trung tâm đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng
chống bạo lực học đường đúng theo quy định. Hạn chế là: Công tác xây dựng
môi trường xanh, đẹp, an toàn của Trung tâm hiệu quả chưa cao; công tác văn
thư còn để xảy ra thiếu sót như đã nêu tại khoản 2.2 mục 2 phần II ết luận
thanh tra này.
IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Trên cơ sở các nội dung thanh tra, iám đốc Sở iáo dục và ào tạo yêu
cầu iám đốc Trung tâm ỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh ắk ông chỉ
đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với các tổ chức, cá
nhân để xảy ra các tồn tại, hạn chế như đã nêu trên. Thường xuyên kiểm tra,
giám sát để kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc
thực hiện các nhiệm vụ được giao của các tổ chức, cá nhân của Trung tâm.
2. ịp thời trình cấp chủ quản phê duyệt Kế hoạch chiến lược của Trung
tâm; có kế hoạch lộ trình phát triển cụ thể theo từng năm học; quy chế hoạt động
và quy chế chi tiêu nội bộ cần ưu tiên dành cho người học.
3. ổ sung việc kiểm tra công tác tuyển sinh vào Kế hoạch kiểm tra nội
bộ của Trung tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc; hoàn thiện hồ sơ hoạt động
của hội đồng tuyển sinh, hồ sơ của 15 học sinh tuyển cho năm học 2020-2021.
4. Tập trung bồi dưỡng và rèn kỹ năng sống cho học sinh (kỹ năng tự
phục vụ làm mấu chốt, kỹ năng giao tiếp,...).
5. Cần có kế hoạch lộ trình hỗ trợ học sinh học hòa nhập căn cứ theo
án của Trung tâm để thu hút học sinh và tạo niềm tin cho cộng đồng.
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6. Trung tâm cần lập dự toán sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị, rà soát
quy định tại Thông tư số 42/2013/TTLTT- L T X - TC, Thông tư
số 58/2012/TTLTT- L T X để sử dụng kinh phí được cấp hiệu quả
hơn (hỗ trợ mua sách, tài liệu học tập, đồ dùng học tập đặc thù dùng chung,...
phù hợp với tình hình thực tế của Trung tâm, đúng quy định của pháp luật hiện
hành) tránh để xảy ra tình trạng trả lại ngân sách hà nước số tiền lớn.
7. Chỉ đạo bộ phận văn thư, các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện công
tác văn thư đúng theo quy định tại ghị định số 30/2020/ -CP ngày
05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
8. áo cáo kết quả thực hiện ết luận thanh tra về Sở iáo dục và ào tạo
(qua Thanh tra sở) trước ngày 31/5/2021.
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Trên đây là ết luận thanh tra về việc thanh tra việc thực hiện quy chế
tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ chính sách đối với người
học; các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường
tại Trung tâm ỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh ắk ông. Sở iáo dục
và ào tạo yêu cầu iám đốc Trung tâm ỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
tỉnh ắk ông và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc
ết luận thanh tra./.
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- iám đốc;
-P
Phan Thanh ải;
- Các phòng thuộc Sở;
- Trung tâm ỗ trợ phát triển giáo dục hòa
nhập tỉnh ắk ông;
- Website Sở
T;
- Lưu: VT, TTr, ồ sơ (N).
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