UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

c
Số:162 /SGDĐT-TTr

Đồ

V/v triển khai công tác thanh tra,
kiểm tra, năm học 2021 - 2022

-

d 24

c
1

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Căn c

u t Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn c Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính
phủ về tổ ch c và hoạt động thanh tra giáo dục;
Căn c Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh
vực giáo dục.
Căn c Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ng yêu cầu
giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học (Chỉ thị số 1048);
Căn c Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ GDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ng phó với dịch
COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và
đào tạo (Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT);
Căn c Quyết định số 1278/QĐ-UBND-HC ngày 30 tháng 8 năm 2021 của
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp ban hành Khung kế hoạch thời
gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo
dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Thực hiện Công văn số 3950/BGDĐT-TTr ngày 10 tháng 9 năm 2021 của
Bộ GDĐT về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021 - 2022 đối
với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn c tình hình thực tế tại địa phương, Sở GDĐT hướng dẫn, triển khai
công tác thanh tra, kiểm tra, năm học 2021 - 2022 như sau:
I.

U

1. T p trung rà soát, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học để xây dựng kế
hoạch thanh tra, kiểm tra và tổ ch c thanh tra, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, linh
hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và tình hình dịch
COVID-19; kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, ph c tạp; nâng cao
chất lượng đội ngũ công ch c thanh tra, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia
thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm 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, kiểm
tra nội bộ (KTNB); tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra tạo
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chuyển biến rõ nét về tổ ch c và hoạt động thanh tra, kiểm tra góp phần bảo đảm
kỷ cương, kỷ lu t, nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp lu t về thanh tra,
tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) kịp thời, nghiêm minh,
đúng pháp lu t. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện kết lu n thanh tra
(KLTT), văn bản thông báo kết quả kiểm tra (TBKQKT); tăng cường theo dõi đôn
đốc, kiểm tra việc thực hiện K TT, TBKQKT, đẩy mạnh việc thực hiện trách
nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện K TT, TBKQKT.
3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân (TCD), xử lý đơn thư; giải
quyết khiếu nại (KN), giải quyết tố cáo (TC), xử lý đơn kiến nghị, đơn phản ánh
kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp lu t.
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham
nhũng theo quy định của pháp lu t về phòng, chống tham nhũng (PCTN).
II.

Ể

1. iế tục quá triệt, tổ c ức t c iệ các vă bả quy
m
u t về t a tra, công tác TCD, giải quyết KN, giải quyết TC, PCTN

á

a) Quán triệt, tổ ch c thực hiện các văn bản quy phạm pháp lu t1, chỉ đạo,
hướng dẫn thực hiện về công tác thanh tra, TCD, giải quyết KN, giải quyết TC,
PCTN; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị định số 42/2013/ND-CP, Kết lu n số
51/KL-TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
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 ng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nh p quốc tế; Chỉ thị số
10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 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 (Chỉ thị số 10/CT-TTg năm
2019), Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT và các văn bản quy phạm pháp lu t có liên quan
tới lĩnh vực giáo dục2.
b) Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ng yêu cầu giáo dục
phổ thông theo Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT.
c) Các đơn vị thuộc Sở GDĐT phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả
công tác kiểm tra theo ch c năng quản lý nhà nước về giáo dục bảo đảm đúng
thẩm quyền, quy định về công tác kiểm tra của Giám đốc Sở GDĐT.
d) Phòng GDĐT các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công
tác kiểm tra phù hợp với đặc thù địa phương, theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo
dục tại địa phương.
1

u t Thanh tra, u t Tiếp công dân, u t Khiếu nại, u t Tố cáo, u t Phòng, chống tham nhũng, u t Giáo dục
và các văn bản quy phạm pháp lu t hướng dẫn thi hành hiện hành.
2
Công điện số 724/CCĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2029 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp
phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của
Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ lu t, kỷ cương hành chính đối với công ch c, viên ch c ngành Thanh tra;
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
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đ) Các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện công tác KTNB có hiệu quả, chất
lượng, phù hợp với đặc thù đơn vị theo các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT,
Phòng GDĐT và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.
e) Tăng cường công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra,
kiểm tra, TCD, giải quyết KN, giải quyết TC. Thực hiện tốt công tác PCTN.
2. Kiện toàn tổ chức cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục
a) Rà soát, bổ sung, xây dựng mạng lưới cộng tác viên thanh tra giáo dục
(CTVTTGD), bồi dưỡng nghiệp vụ, công nh n CTVTTGD theo quy định hiện
hành. Tiếp tục tổ ch c các lớp t p huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra,
kiểm tra, KTNB cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, CTVTTGD nhằm nâng cao
tính chuyên nghiệp cho cán bộ quản lý giáo dục, công ch c, viên ch c làm công
tác thanh tra, kiểm tra.
b) Sở GDĐT phối hợp với Thanh tra Tỉnh bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
hành chính, TCD, giải quyết KN, giải quyết TC cho công ch c Thanh tra Sở
GDĐT. Phòng GDĐT phối hợp với Thanh tra cấp huyện trong việc tổ ch c thực
hiện thanh tra hành chính, TCD, giải quyết KN, giải quyết TC theo phân cấp quản
lý nhà nước về giáo dục.
3. ô g tác t a

tra của ở

a) Thanh tra hành chính
* Đối tượng thanh tra
Một số cơ sở giáo dục, người đ ng đầu cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT
được quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP trong việc thực
hiện chính sách, pháp lu t, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
* ình th c thanh tra
- Thanh tra theo kế hoạch.
- Thanh tra đột xuất (khi có sự chỉ đạo của Giám đốc Sở GDĐT).
* Nội dung thanh tra
Trách nhiệm của người đ ng đầu trong việc thực hiện thu, chi trong nhà
trường; việc thực hiện các quy định công khai trong nhà trường; việc thực hiện các
quy định của pháp lu t về PCTN; việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các
trường trung học phổ thông; việc TCD, giải quyết KN, giải quyết TC.
b) Thanh tra chuyên ngành
* Đối tượng thanh tra
Một số Phòng GDĐT, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo
dục thường xuyên cấp; tổ ch c, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài tham gia hoạt
động giáo dục trên địa bàn tỉnh được quy định tại Điều 15 Nghị định số
42/2013/NĐ-CP, Điều 9 Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT.
* ình th c thanh tra
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- Thanh tra theo kế hoạch.
- Thanh tra đột xuất (theo chỉ đạo của Giám đốc Sở GDĐT).
* Nội dung thanh tra
Các điều kiện cơ sở v t chất và việc triển khai thực hiện chương trình giáo
dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 2, 6; Việc tổ ch c thi và cấp ch ng chỉ ngoại
ngữ, tin học; hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học; Công tác xây dựng
và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, sinh hoạt chuyên môn đối
với giáo dục Tiểu học; Công tác quản lý dạy 2 buổi/ngày, dạy thêm, học thêm
(thường xuyên, đột xuất).
c) Thanh tra các k thi
Các ội đồng của những k thi theo kế hoạch thi (theo Thông tư số
23/2016/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ GDĐT).
4. Công tác kiểm tra của ở, P ò g

iá dục và à t

a) Công tác kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo
- Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Sở GDĐT thực hiện
ch c năng kiểm tra theo phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục tại địa
phương (theo Kế hoạch được Giám đốc Sở GDĐT phê duyệt hoặc theo chỉ đạo của
Giám đốc Sở GDĐT) bảo đảm đúng quy định về công tác kiểm tra của Sở GDĐT.
- ình th c kiểm tra: kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất (khi có sự
chỉ đạo của Giám đốc Sở GDĐT).
- Đối tượng kiểm tra: các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị,
tổ ch c, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục của Sở GDĐT.
- Về nội dung kiểm tra: căn c Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT, các văn bản
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GDĐT đối với từng cấp học, lĩnh
vực công tác và tham khảo Điều 14 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, Điều 4, 5, 6, 7,
8 Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT để đề xuất nội dung kiểm tra trọng tâm, trọng
điểm đáp ng với tình hình giáo dục của địa phương, t p trung vào các nội dung:
Các khoản thu đầu năm; công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng;
việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; việc đánh giá, xếp loại viên ch c hàng năm;
việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, triển khai dạy học trực tuyến; việc lựa chọn,
công khai và sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo; biện pháp đảm bảo an
toàn trường học, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; việc tổ ch c ôn t p cho học
sinh khối 12 chuẩn bị k thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; việc quy
hoạch, phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục
thường xuyên; việc dạy thêm, học thêm; bệnh thành tích trong giáo dục; việc thực
hiện chỉ tiêu biên chế, số lượng, trình độ và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
nhà giáo ở các cấp học, trình độ đào tạo theo quy định; việc in ấn, cấp phát, quản lý
văn bằng, ch ng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT; việc thực hiện “Xây dựng
Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; công tác phòng, chống bạo hành trẻ, quản
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lý nhóm trẻ/lớp mẫu giáo độc l p tư thục; việc tổ ch c phong trào học tiếng Anh
các trường T CS, T PT.
- Về Quy trình kiểm tra: căn c Quyết định số 2692/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng
7 năm 2018 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về công tác kiểm tra để thực hiện.
b) Công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phòng GDĐT thực hiện ch c năng kiểm tra theo phân cấp thẩm quyền
quản lý nhà nước về giáo dục tại huyện, thành phố triển khai nội dung kiểm tra
theo Kế hoạch được phê duyệt bảo đảm đúng quy định về công tác kiểm tra.
- Đối tượng kiểm tra: các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị, tổ ch c, cá nhân
thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục của Phòng GDĐT.
- Về nội dung kiểm tra: căn c Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT, các văn bản
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT đối với từng
cấp học, lĩnh vực công tác, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở GDĐT, Kế hoạch
thanh tra của UBND các huyện, thị xã, thành phố để đề xuất nội dung kiểm tra
trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh hình
th c và đáp ng với tình hình giáo dục của địa phương, linh hoạt phù hợp với tình
hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đặc biệt, chú ý kiểm tra việc thực hiện các
quy định triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, các điều kiện đảm
bảo chất lượng dạy học và công tác thu chi tài chính.
- Về Quy trình kiểm tra: căn c Quyết định số 2692/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng
7 năm 2018 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về công tác kiểm tra để thực hiện.
5.

tđ

gt a

tra, kiểm tra đ t xuất

Sở GDĐT, Phòng GDĐT các huyện, thành phố thường xuyên, rà soát, c p
nh t thông tin phản ánh của dư lu n, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu
cực, sai phạm trong giáo dục; theo thẩm quyền, kịp thời tổ ch c 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.
6. ô g tác kiểm tra

i b của các cơ sở giá dục

Căn c các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT, nhiệm
vụ giáo dục trọng tâm của từng cấp học, từng lĩnh vực công tác, chuẩn nghề nghiệp
giáo viên từng cấp học, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo, x y dựng kế hoạch
tổ ch c triển khai thực hiện công tác KTNB của đơn vị trong năm học trọng tâm,
trọng điểm, đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, linh hoạt phù
hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
7. Công tác tiế cô g dâ , giải quyết k iếu

i, giải quyết tố cá

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị, Quy định của Đảng và Nhà nước về công tác
TCD, giải quyết KN, giải quyết TC3; tổ ch c tuyên truyền, phổ biến, quán triệt
3

Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác TCD, giải quyết KN, giải quyết TC; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Ban chấp hành
Trung ương về trách nhiệm của người đ ng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những
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u t Tiếp công dân, u t KN, u t TC và các văn bản hướng dẫn thi hành; cử t p
huấn bồi dưỡng nghiệp vụ TCD, giải quyết KN, giải quyết TC đối với cán bộ quản lý
giáo dục các cấp.
- Thực hiện việc TCD, giải quyết KN, giải quyết TC đúng thành phần, trình
tự, thủ tục, thời hạn theo quy định tại các văn bản4 quy phạm pháp lu t hiện hành
và hướng dẫn của Thanh tra Tỉnh; t p trung giải quyết d t điểm các vụ việc KN,
TC, không để tình trạng KN, TC ph c tạp, kéo dài, vượt cấp.
- Công khai đường dây nóng và tiếp nh n, c p nh t thông tin phản ánh dấu
hiệu vi phạm pháp lu t về giáo dục trên địa bàn qua đường dây nóng, các phương
tiện thông tin đại chúng hoặc do các cấp chuyển đến thường xuyên, hiệu quả. Tổ
ch c xác minh, xử lý và báo cáo, trả lời kịp thời theo thẩm quyền.
8. Công tác P ò g c ố g t am

ũ g

- Tiếp tục quán triệt, tổ ch c thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác
PCTN theo các văn bản quy phạm pháp lu t, các Nghị quyết của Trung ương, của
Tỉnh ủy, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Tỉnh về công tác
PCTN5; nâng cao chất lượng việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở
giáo dục trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.
- Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết TC ở những nơi có
biểu hiện tiêu cực, tham nhũng để phát hiện, xử lý kịp thời; tăng cường sự phối
hợp với các cơ quan, tổ ch c có liên quan trong công tác PCTN.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng,
lãng phí: thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, thực hiện
quy tắc ng xử của công ch c, viên ch c và quy định về đạo đ c nhà giáo,...; tiếp
tục thực hiện Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020,
thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp lu t về PCTN giai đoạn
2019 - 2021” tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT và triển khai thực
hiện việc tổng hợp bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2021 theo chỉ đạo,
phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
4
u t TCD; u t KN; u t TC; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp tổ ch c thi hành u t TC; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10
năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình TCD; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm
2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn KN, đơn TC, đơn kiến nghị, phản ánh; Thông tư số
07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết KN hành
chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình
giải quyết KN hành chính,…
5

u t PCTN 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành u t PCTN; Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thanh tra Chính phủ
quy định về PCTN trong ngành Thanh tra; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 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; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về
việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014; Công điện số 724/CCĐTTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham
nhũng trong hoạt động công vụ; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về
tăng cường kỷ lu t, kỷ cương hành chính đối với công ch c, viên ch c ngành Thanh tra; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày
05 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ;...

7

hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.
9. T c iệ kết u t a tra, t ô g bá kết quả kiểm tra, kết u
i du g tố cá , quyết đị giải quyết k iếu i
Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực việc ban hành KLTT, TBKQKT
bảo đảm kịp thời, trung thực, khách quan, chính xác (phải nêu rõ tồn tại, thiếu sót,
sai phạm và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ ch c, cá nhân có liên
quan). Đẩy mạnh việc thực hiện trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện
KLTT, TBKQKT. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện K TT,
TBKQKT, kết lu n nội dung TC, quyết định giải quyết KN và các văn bản chỉ đạo,
yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra, giải quyết KN, giải
quyết TC theo quy định của pháp lu t.
. Ổ

Ứ

Ự

1. Các đơ vị tr c t u c ở

iá dục và à t

- Thường xuyên tổ ch c quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai bằng
nhiều hình th c thực hiện các văn bản về thanh tra, kiểm tra, KTNB, TCD, giải
quyết KN, giải quyết TC, PCTN và những văn bản có liên quan tới đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên tại đơn vị.
- Phối hợp Thanh tra Sở GDĐT lựa chọn, giới thiệu cán bộ quản lý, giáo
viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTTGD; tham
gia CTVTTGD; cử CTVTTGD tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, giải quyết
KN, giải quyết TC theo yêu cầu của Sở GDĐT.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, TCD, giải quyết
KN, giải quyết TC theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp lu t; phối hợp với
các đơn vị thuộc Sở giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc, đồng thời kết hợp
với các cơ quan pháp lu t để giải quyết các vụ việc ph c tạp. Triển khai thực hiện
nghiêm túc, có chất lượng việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo
dục trong chương trình chính khóa và ngoại khóa theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12
tháng 6 năm 2013 và các văn bản6 hướng dẫn của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT.
- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch KTNB có trọng tâm, trọng điểm
bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ng yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục,
quản trị nhà trường, phù hợp với tình hình của đơn vị theo hướng dẫn của Sở GDĐT.
2. Các Phòng

iá dục và à t

- Phối hợp Thanh tra Sở GDĐT, Thanh tra cấp huyện trong công tác thanh
tra, kiểm tra, giải quyết KN, giải quyết TC theo yêu cầu của Sở GDĐT và của
UBND cấp huyện.
- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên kiểm tra bảo đảm số lượng, chất lượng
đáp ng nhiệm vụ được giao. Phối hợp Thanh tra Sở GDĐT lựa chọn, giới thiệu
6

Công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện đưa
nội dung giảng dạy phòng, chống tham nhũng vào các cấp học từ năm học 2013 - 2014; Công văn số 8784/BGDĐTGDTrH ngày 06 tháng 12 năm 2013 về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
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cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia bồi
dưỡng nghiệp vụ CTVTTGD; tham gia CTVTTGD; cử CTVTTGD tham gia các
đoàn thanh tra, kiểm tra, theo yêu cầu của Sở GDĐT.
- Phối hợp với Thanh tra cấp huyện tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xây
dựng kế hoạch thanh tra hành chính, tham gia đoàn thanh tra hành chính do Thanh
tra cấp huyện chủ trì tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý.
- Căn c nội dung định hướng kiểm tra tại văn bản này, theo phân cấp, thẩm
quyền quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương xây dựng Kế hoạch kiểm tra
năm học bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo đối với các cơ sở giáo
dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn, đáp ng với tình hình giáo dục của địa
phương. Tổ ch c thực hiện các cuộc kiểm tra bảo đảm tiến độ, có hiệu lực, hiệu
quả, đúng các quy định hiện hành.
- Ban hành văn bản hướng dẫn công tác KTNB cho các cơ sở giáo dục thuộc
thẩm quyền quản lý trên địa bàn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng và
triển khai thực hiện công tác KTNB có trọng tâm, trọng điểm, nêu cao trách nhiệm
người đ ng đầu cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ng yêu cầu đổi
mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường, đáp ng với tình hình giáo dục
của địa phương.
3.

a

tra ở

iá dục và à t

- Tổ ch c quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản
về thanh tra, giải quyết KN, giải quyết TC, PCTN và ban hành văn bản triển khai
công tác thanh tra, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, công tác KTNB cơ sở
giáo dục.
- Tổ ch c t p huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công ch c, viên ch c làm công
tác thanh tra, kiểm tra và CTVTTGD, Ban thanh tra nhân dân của đơn vị trực
thuộc. Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của CTVTTGD
theo quy định, trong đó chú trọng nhiệm vụ phát hiện và báo cáo kịp thời về những
hành vi vi phạm pháp lu t của cơ quan, tổ ch c, đơn vị và cá nhân hoạt động trong
lĩnh vực giáo dục tại địa phương, cơ sở.
- Trên cơ sở đề xuất đối tượng, nội dung, thời điểm kiểm tra của các đơn vị
thuộc Sở GDĐT, Thanh tra Sở GDĐT làm đầu mối giúp Giám đốc Sở GDĐT rà
soát, xử lý chồng chéo, trùng lặp để xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm
học theo ch c năng quản lý nhà nước về giáo dục trình Giám đốc Sở phê duyệt.
- Tham mưu Giám đốc Sở GDĐT trong công tác PCTN, TCD, giải quyết KN,
giải quyết TC thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT; phối hợp, triển khai thực hiện Chỉ
thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Phối
hợp với đơn vị thuộc Sở GDĐT giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc; đồng
thời kết hợp với các cơ quan pháp lu t để giải quyết các vụ việc ph c tạp.
- Tham mưu Giám đốc Sở GDĐT việc phối hợp với Thanh tra Tỉnh trong
việc xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra, giải quyết KN, giải quyết TC, tham
gia hoạt động thanh tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
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- Hướng dẫn các Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra; các cơ sở giáo
dục xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đúng quy định, có chất lượng
và hiệu quả.
- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu với Giám đốc Sở
GDĐT để bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho công tác thanh tra, TCD,
giải quyết KN, giải quyết TC, chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, công ch c,
viên ch c làm công tác thanh tra và CTVTTGD theo quy định.
- Thực hiện nghiêm túc việc áp dụng, cải tiến, duy trì hiệu lực, hiệu quả của
hệ thống quản lý chất lượng ISO; chế độ thông tin báo cáo và triển khai sử dụng
phần mềm quản lý thanh tra của Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp.
- ướng dẫn đối tượng thanh tra thực hiện K TT; tổ ch c theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện KLTT theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP; xử
lý hoặc kiến nghị xử lý tổ ch c, cá nhân sai phạm theo đúng quy định, hạn chế tình
trạng các sai phạm lặp lại, tái diễn sau thanh tra, đối với các trường hợp tái phạm
(nếu có) kiến nghị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp lu t. Báo cáo kịp
thời, đầy đủ kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện K TT, văn bản chỉ
đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý hành vi vi phạm được phát hiện (nếu có)
trong thanh tra, giải quyết KN, giải quyết TC, PCTN cho Giám đốc Sở GDĐT và
cấp trên có thẩm quyền.
4. Các đơ vị t u c ở

iá dục và à t

- Thực hiện phối hợp với Thanh tra Sở trong công tác thanh tra, kiểm tra,
giải quyết KN, giải quyết TC của Sở GDĐT.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN đúng quy định của pháp lu t
về PCTN. Phòng Giáo dục Trung học và Thường xuyên chỉ đạo các cơ sở giáo dục
triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy
tại các cơ sở giáo dục trong chương trình chính khóa và ngoại khóa theo Chỉ thị số
10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Đơn vị thuộc Sở GDĐT theo lĩnh vực phụ trách, từng cuộc kiểm tra theo
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021 - 2022 đã được Giám đốc Sở GDĐT
phê duyệt có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ ch c triển khai thực
hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo trình tự, thủ tục bảo đảm đúng các quy định
hiện hành.
IV.

ế đ bá cá

1. Bá cá đị

kỳ

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022 các đơn vị trực thuộc: nộp
về Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở GDĐT) trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.
- Báo cáo Sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học k I năm học 2021 - 2022:
nộp về Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở GDĐT) trước ngày 10 tháng 01 năm 2022.
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- Báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022: nộp về
Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở GDĐT) trước ngày 06 tháng 6 năm 2022.
2. Bá cá đ t xuất
Khi được Sở GDĐT yêu cầu và khi có vụ việc xảy ra tại cơ quan, tổ ch c,
đơn vị liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết KN, giải quyết TC, PCTN (kể
cả khi đã giải quyết).
Trên đây là Công văn triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, năm học 2021 2022 yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong quá
trình thực hiện, có vấn đề phát sinh, vướng mắc, báo cáo kịp thời về Sở GDĐT
(qua Thanh tra Sở GDĐT, địa chỉ email: thanhtra.sodongthap@bmoet.edu.vn) để
thống nhất, thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Thanh tra Bộ GDĐT (báo cáo);
- Thanh tra Tỉnh (báo cáo);
- ãnh đạo Sở GDĐT (báo cáo);
- Công đoàn ngành GDĐT (để biết);
- Các Phòng CMNV thuộc Sở GDĐT (để phối hợp);
- Website của Sở GDĐT (đăng tin);
- ưu: VT, TTr (03b). T (02b).

ỐC

Nguyễn Thúy Hà

