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 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

      Số:           /BC-SGDĐT                       Bình Phước, ngày      tháng 10 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Đánh giá công tác thanh tra năm học 2018-2019, 

nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra năm học 2019-2020 

 

Căn cứ Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT, ngày 20/12/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GD&ĐT), về việc tăng cường công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; 

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT, ngày 08/8/2019 của Bộ GD&ĐT, về 

nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; 

Thực hiện Công văn số 3930/BGDĐT-TTr, ngày 30/8/2019 của Bộ 

GD&ĐT, về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 

2019-2020;  

Trong năm học 2018-2019, ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước có nhiều sự 

thay đổi, chuyển biến tích cực trong việc thực hiện tinh giảm biên chế, tinh gọn 

bộ máy theo sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; việc tổ chức hội thảo, 

hội nghị tổng kết, thông tin chỉ đạo, điều hành được thực hiện chủ yếu thông qua 

ứng dụng của cổng thông tin điện tử, giảm bớt các cuộc hội thảo, hội nghị trực 

tiếp. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 

và các năm học tiếp theo, Sở GD&ĐT báo cáo đánh giá tổng quát ưu điểm, 

khuyết điểm công tác thanh tra đã thực hiện trong năm học 2018-2019 và xây 

dựng định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra năm học 2019-2020 

như sau:  

A. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

I. THUẬN LỢI 

- Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo ngành, tạo điều kiện cho 

Thanh tra Sở GD&ĐT hoàn thành kế hoạch công tác thanh tra đề ra. 

- Cán bộ thanh tra có năng lực, có kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác 

chuyên môn; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy 

định của pháp luật. 

- Theo hướng dẫn, Kế hoạch thanh tra được xây dựng, công khai từ đầu 

năm học, chi tiết, cụ thể theo học kỳ, quý, tháng nên thuận lợi trong triển khai 

thực hiện, góp phần thúc đẩy công tác tự kiểm tra và ngăn chặn sai phạm. 

II. KHÓ KHĂN  

- Chưa có máy tính xách tay trang bị cho thư ký các đoàn thanh tra. 

- Chưa có máy ghi âm để tiến hành ghi âm khi thực hiện tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại tố cáo. 

- Hiện nay không còn Thanh tra sở mà là Phòng Thanh tra - Kiểm định chất 

lượng giáo dục do vậy không có chức danh Chánh Thanh tra, các Phó Chánh 

Thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và Nghị định Số 42/2013/NĐ-CP, 
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ngày 09/4/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục nên 

gặp rất nhiều khó khăn trong thực thi nhiệm vụ một cách đúng pháp luật. 

III. TÌNH HÌNH LỰC LƯỢNG LÀM CÔNG TÁC THANH TRA 

- Lực lượng làm công tác thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo:  

+ Đầu năm học 2018 – 2019, Thanh tra Sở gồm có 05 người (01 Chánh 

ttra, 02 Phó chánh ttra và 02 TTV), đạt tỉ lệ 9,6% (05/52). Đủ số lượng và đảm 

bảo chất lượng để phục vụ cho công tác thanh tra. 

+ Hiện nay, sau khi sáp nhập các phòng thuộc Sở GD&ĐT Bình Phước thì 

không có Thanh tra Sở độc lập và không có chức danh Chánh thanh tra, Phó 

chánh thanh tra. Phòng Thanh tra-Kiểm định chất lượng giáo dục hiện có 10 

người (01 trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng). Trong đó, còn 04 người được 

phân công làm công tác thanh tra (01 Thanh tra viên chính và 03 Thanh tra 

viên), đạt tỉ lệ 8,1% (04/49). 

- Lực lựng cộng tác viên thanh tra giáo dục: Sở GD&ĐT đã ban hành Quyết 

định số 1733/QĐ-SGDĐT ngày 08/6/2018, về việc bổ nhiệm cộng tác viên thanh 

tra giáo dục nhiệm kỳ 2018-2021, gồm 299 CTV thuộc đầy đủ các khối, gồm: 

+ Khối các đơn vị trực thuộc: 121 CTV; khối các Phòng GD&ĐT: 101 CTV; 

khối GDTX: 10 CTV; khối các trường PT DTNT THCS: 10 CTV;  

+ Công tác viên lĩnh vực tài chính: 57 CTV.  

Trong đó có: 162 CBQL; 66 Tổ trưởng, Tổ phó CM; 14 GV có năng lực tốt; 

57 Kế toán. 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Căn cứ Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 

1539/QĐ-UBND, ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của 
Thanh tra Bộ GD&ĐT, Thanh tra Sở đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo sau: 

- Công văn số 2715/SGDĐT-TTr, ngày 28/8/2018, về việc triển khai công 

tác thanh tra năm học 2018 – 2019. 

- Công văn số 2716/SGDĐT-TTr, ngày 28/8/2018, về việc triển khai công 

tác thanh tra DTHT và thu chi đầu năm học. 

- Quyết định số 2723/QĐ-SGDĐT, ngày 28/8/2018, về việc phê duyệt Kế 

hoạch thanh tra năm học 2018 – 2019. 

- Công văn số 2747/SGDĐT-TTr, ngày 31/8/2018, về việc hướng dẫn triển 

khai công tác KTNB trường học năm học 2018 – 2019. 

- Thông báo số 722/TB-SGDĐT ngày 18/3/2019 lịch tiếp công dân định kỳ 

của Giám đốc Sở GD&ĐT và tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn thư của 

Phòng Thanh tra - Kiểm định CLGD; Quyết định số 1339/QĐ-SGDĐT ngày 

16/5/2019 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, xử lý đơn thư của Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

II. CÔNG TÁC THANH TRA 
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- Số cuộc thanh tra: 20.  

- Số cuộc thanh tra ban hành kết luận thanh tra: 20 cuộc. 

1. Thanh tra hành chính: 

TT CSGD Số CSGD đã TTr Cụ thể 

1 

THPT, 

THCS&THPT, 

TT GDTX 

(10 cuộc) 

10 

THPT chuyên Bình Long, THPT Chu Văn An, 

THPT Bù Đăng, THPT Trần Phú, THPT Lộc 

Hiệp, PT DTNT THPT Bình Phước, 

THCS&THPT Đăng Hà, THPT Đa Kia, 

THCS&THPT Võ Thị Sáu, THCS&THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

TỔNG CỘNG 

(10 cuộc) 
10  

* Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Hầu hết, các đơn vi 

được thanh tra đều có một số tồn tại, sai sót trong công tác quản lý điều hành; 

qua thanh tra đã được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. 

* Kiến nghị xử lý hành chính: 01 đơn vị (THPT chuyên Bình Long) do vi 

phạm quy định về DTHT khi chưa được cấp phép. Xử phạt hành chính số tiền 9 

triệu đồng. 

2. Thanh tra chuyên ngành: 

TT Nội dung TTr CSGD 
Số CSGD 

đã TTr 
Cụ thể 

1 

Thanh tra công 

tác tuyển sinh 

vào lớp 10 NH 

2018-2019, 

DTHT trong hè 

NH 2017-2018 

THCS 11 

Huyện Chơn Thành, các trường THCS: 

Lương Thế Vinh, Minh Hưng, Minh Long, 

Minh Thành, Minh Lập và Cơ sở BDVH 

Minh Hưng. 

TX Phước Long, các trường THCS: Thác 

Mơ, Nguyễn Văn Trỗi, Long Phước, Phước 

Bình, Phước Tín. 

THPT 05 

THPT Chu Văn An; THPT Chơn Thành; 

THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; Trường 

THPT Phước Bình; THPT TX Phước Long. 

2 

Việc thực hiện 

các quy định về 

thu-chi đầu 

năm học 

(01 cuộc) 

MN 02 
MN Tân Phú – huyện Đồng Phú, MN Đồng 

Nơ – huyện Hớn Quản. 

TH 02 
TH Tân Khai B – huyện Chơn Thành, TH Tân 

Lập A – huyện Đồng Phú. 

THCS 02 
THCS Tân Khai – huyện Hớn Quản, THCS 

Tân Lập – huyện Đồng Phú. 

THPT 02 THPT Nguyễn Hữu Cảnh, THPT Đồng Phú. 

3 

Thanh tra 

chuyên ngành 

(06 cuộc) 

Phòng 

GD&ĐT 
02 

Phòng GD&ĐT TX Phước Long, Phòng 

GD&ĐT huyện Bù Đốp. 

THCS 02 
THCS Nguyễn Trãi –huyện Bù Gia Mập. PT 

DTNT THCS Lộc Ninh - huyện Lộc Ninh.  

Tiểu học 01 TH Minh Hưng B – huyện Chơn Thành. 

Mầm non 01 MN Tân Hưng – huyện Hớn Quản. 

4 
Thanh tra 

chuyên đề về 
THPT 03 THPT Hùng Vương, THPT Nguyễn Du, 
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PCTN và việc 

thực hiện CT10 

(01 cuộc) 

THPT chuyên Quang Trung. 

5 

Thanh tra các 

CSGD ngoài 

công lập 

(01 cuộc) 

Các trung 

tâm TH-

NN, GD 

KNS, Tư 

vấn DH 

trên địa bàn 

TX Đồng 

Xoài 

09 

Văn phòng hoạt động dịch vụ du học Fuji 

Bình Phước; Văn phòng hoạt động dịch vụ 

du học Việt - SSE; Trung tâm phát triển tư 

duy Toán học IQ Đồng Xoài, Bình Phước;  

Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng luyện chữ đẹp 

Phương Thủy; Trung tâm kỹ năng sống Hali;  

Trung tâm ngoại ngữ Tài Năng Trẻ; Trung 

tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu; Trung tâm 

Anh ngữ quốc tế Âu Việt; Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học quốc tế Á Châu. 

TỔNG CỘNG 

(10 cuộc) 

42  

* Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Hầu hết, các đơn vi 

được thanh tra đều có một số tồn tại, sai sót trong công tác quản lý điều hành về 

chuyên môn.  Các CSGD ngoài công lập việc lập báo cáo, lưu hồ, bảo sao văn 

bằng, chứng chỉ của người dạy,…còn nhiểu hạn chế, thiếu sót; các quy định về 

biển hiệu, đại chỉ cơ sở,…còn nhiều sai sót, thiếu cập nhật, qua thanh tra đã 

được nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời; các đơn vị đã khắc phục sau thanh tra. 

* Kiến nghị xử lý hành chính: Không. 

3. Thực hiện các đợt thanh tra khác: Thanh tra các HSG cấp tỉnh, thi 

nghề PT, tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi THPT QG,…bao gồm: Thanh tra công 

tác chuẩn bị thi, biên soạn đề-sao in đề, coi thi, chấm thi, phúc khảo chặt chẽ, 

khách quan, đảm bảo đúng quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng 

dẫn liên quan của Bộ GD&ĐT. 

4. Công tác theo dõi sau thanh tra:  

Thực hiện công tác sau thanh tra và xử lý sau thanh tra đối với các Kết luận 

thanh tra do Sở GD&ĐT ban hành theo đúng quy định của pháp luật. Thanh tra sở 

cử cán bộ phụ trách theo dõi sau thanh tra, kịp thời đôn đốc và xử lý các sai phạm 

sau thanh tra, đảm bảo kết luận thanh tra được thực thi hiệu quả và được các đơn 

vị thực hiện nghiêm túc. Hàng quý, Thanh tra sở đều có tổng hợp kết quả theo dõi 

sau thanh tra và báo cáo lãnh đạo Sở GD&ĐT theo quy định. 

Kết quả theo dõi trong năm 2018-2019: 19 cuộc thanh tra trong năm (theo 

kế hoạch) và 01 cuộc thanh tra đột xuất đầu năm học, theo chỉ đạo của Giám đốc 

Sở GD&ĐT. 

a. Thống kê kết quả thực hiện sau thanh tra 

- Số cuộc thanh tra: 20 cuộc. 

- Tổng số sai phạm về kinh tế: không. 

- Xử lý hành chính: 01 cuộc.  

- Kỷ luật: không 

- Tổng số kiến nghị của Đoàn Thanh tra: 20 

+ Số kiến nghị xử lý vi phạm hành chính: 01 

+ Số chuyển cơ quan điều tra: 01 
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- Tổng số Kết luận thanh tra: 20 

+ Số kiến nghị được Kết luận: 20 

+ Số Kết luận được thực hiện: 20 

- Số Quyết định xử lý vi phạm hành chính được thực hiện: 01/01. 

+ Số tiền đề nghị xử lý: 9.000.000 đồng. 

- Xử lý hình sự: không. 

- Các đơn vị chưa báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra: Không. 

- Các đơn vị chưa tiến hành kiểm tra việc thực hiện sau thanh tra: Không. 

b. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn vướng mắc khó thực hiện:  

- Số vụ việc: 01 cuộc.  

Đó là việc thực hiện Kết luận thanh tra số 8091/KL-SGDĐT, ngày 

23/12/2016 Kết luận nội dung tố cáo đối với bà Nông Thị Liên – Hiệu trưởng 

trường PT.DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập hiện nay vẫn còn vướng mắc. Cụ 

thể: Số tiền phải thu hồi: 96.078.875 đồng, số tiền đã thu hồi: 77.868.875 đồng, 

số tiền chưa thu hồi được: 18.210.000 đồng (mười tám triệu, hai trăm nghìn 

đồng), lý do: bà Lê Thị Lan hiện đã nghỉ hưu, hưởng chế độ lương hưu do Bảo 

hiểm Xã hội chi trả nên Sở GD&ĐT không đủ thẩm quyền truy thu. Hiện, Sở 

GD&ĐT đang tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh để tiến hành truy thu. 

* Đề xuất giải pháp: 

Đề nghị Văn phòng Sở bố trí lịch làm việc trực tiếp với Bảo hiểm Xã hội 

tỉnh để tiến hành xử lý dứt điểm, theo đúng quy định. 

5. Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục: Trong 

năm học 2018-2019, có 01 trường hợp là tổ chức vi phạm bị phát hiện và xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (như đã nêu trên). 

6. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và trưng tập đội ngũ CTVTT:  

 - Số lượng, chất lượng của đội ngũ CTV thanh tra giáo dục đảm bảo thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tất cả 299 CTV đã đựơc bồi dưỡng nghiệp vụ CTV 

thanh tra giáo dục và được cấp thẻ CTV thanh tra theo quy định. 

- Công tác trưng tập CTV TT tham gia các Đoàn thanh tra năm học 2018 – 2019: 

+ Các cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành: đã trưng tập 84 lượt 

CTV/20 cuộc thanh tra; 

+ Thanh tra các cuộc thi HSG cấp tỉnh lớp 9, lớp 12, lập đội tuyển HSG lớp 

12 thi QG, Nghề PT, THPT QG: đã trưng tập 156 lượt CTV/06 cuộc thi.   

Các CTV được trưng tập đều nhiệt huyết trong công tác, hoàn thành đầy đủ 

các nhiệm vụ được giao, kết thúc thanh tra nộp đầy đủ biên bản về thư ký tổng 

hợp báo cáo lãnh đạo Sở theo đúng quy định. 

7. Việc phối hợp giữa Thanh tra sở với Thanh tra tỉnh, Thanh tra 

huyện: 

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Thanh tra 

tỉnh. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các Phòng GD&ĐT thực hiện chức năng kiểm tra 

chuyên môn và phối hợp với Thanh tra các huyện, thị xã thực hiện thanh tra 

hành chính đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc phòng GD&ĐT. 
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Kế hoạch thanh tra của ngành giáo dục được căn cứ vào chỉ đạo của Bộ 

GD&ĐT, Kế hoạch của Thanh tra tỉnh; hiện nay Sở GD&ĐT đã có báo cáo định 

hướng công tác thanh tra năm 2019 theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh. 

Kết luận các cuộc thanh tra của Sở GD&ĐT đều được báo cáo cho Thanh 

tra Bộ giáo dục, Thanh tra tỉnh và gửi Thanh tra huyện để phối hợp theo dõi thực 

hiện. 

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ 

1. Công tác xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện 

1.1. Công tác xây dựng kế hoạch: 100% các đơn vị đều xây dựng kế hoạch 

và đều được phê duyệt theo phân cấp quản lý. 

1.2. Công tác thực hiện báo cáo 

a. Đối với báo cáo Sơ kết học kì I năm học 2018-2019 

44 đơn vị nộp báo cáo đúng thời gian quy định (03 đơn vị nộp trễ so với 

thời gian quy định). 

b. Đối với báo cáo Tổng kết năm học 2018-2019 

- 28 đơn vị nộp báo cáo đúng thời gian quy định. 

- 06 đơn vị nộp trễ so với thời gian quy định. 

- 08 đơn vị chỉ nộp báo cáo qua e-mail. 

- 05 đơn vị chưa nộp báo cáo tính đến thời gian quy định: Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thị xã Phước Long, Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Trường THPT Phước Bình, Trường THPT TX Bình Long, Trường Cao đẳng Sư 

phạm Bình Phước. 

* Đối với việc báo cáo sau khi có công văn nhắc nhở số 1844/SGDĐT-

TTr_KĐCLGD, ngày 28/6/2019:  

- Trường Cao đẳng Sư phạm vẫn chưa hoàn thành báo cáo theo quy định. 

- Các đơn vị có tên trong danh sách nhắc nhở còn lại đã hoàn thành theo 

yêu cầu Công văn 1844/SGDĐT-TTr_KĐCLGD, ngày 28/6/2019. 

2. Tiến độ thực hiện: 

- Thực hiện 100% kế hoạch đề ra: 22/47 đơn vị, chiếm 47%. 

- Thực hiện từ 70% đến 99% kế hoạch đề ra: 23/47 đơn vị, chiếm 49%. 

- Thực hiện từ 50% đến 69% kế hoạch đề ra: 01/47 đơn vị (THCS&THPT 

Đồng Tiến), chiếm 2%. 

- Thực hiện từ dưới 49%: không. 

- Chưa thực hiện thanh tra nội bộ: 01/47, chiếm 2% (trường Cao đẳng Sư 

phạm Bình Phước). 

3. Nội dung kiểm tra: Phần lớn nội dung các đơn vị tiến hành kiểm tra đều 

đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

4. Qua thực tế kiểm tra: Trong năm học 2018-2019, Thanh tra Sở đã tiến 

hành kiểm tra công tác Kiểm tra nội bộ tại một số đơn vị (lồng ghép trong nội 

dung thanh tra chuyên ngành hoặc thanh tra công tác quản lý của thủ trưởng tại 

các đơn vị). Kết quả: 
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- Công tác kiểm tra nội bộ đã ngày càng được nâng cao chất lượng và hiệu 

quả, qua đó phần nào nâng cao nhận thức của CB-GV-NV về ý nghĩa, tác dụng, 

vai trò của việc tự kiểm tra nội bộ trong đơn vị. 

- Công tác kiểm tra nội bộ được đưa vào thực hiện song song với nhiệm vụ 

năm học nên số đơn vị đạt và vượt kế hoạch kiểm tra tăng hơn so với cùng kì 

năm trước. 

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia kiểm tra đã tích luỹ được kinh 

nghiệm, kiến thức và kĩ năng từ các năm trước nên đã triển khai công tác kiểm 

tra nội bộ một cách thuần thục, nhuần nhuyễn và hiệu quả hơn. 

- Phần lớn các sai sót của các năm học trước đã được rút kinh nghiệm và 

cải thiện. 

Tuy nhiên: 

- Vẫn còn một số đơn vị đầu năm đề ra kế hoạch kiểm tra nội bộ với rất 

nhiều hoạt động, dẫn đến không thực hiện kịp, hoặc thực hiện sơ sài. 

- Công tác phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra nội bộ ở một số phòng Giáo dục 

và Đào tạo chưa được chú trọng; chưa theo dõi báo cáo Sơ kết, Tổng kết công 

tác Kiểm tra nội bộ tại các trường một cách sát sao. 

- Khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác 

Kiểm tra nội bộ tốt hơn khối các đơn vị trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo 

các huyện, thị xã, thành phố. 

- Một số đơn vị đã không báo cáo đúng mẫu, không báo cáo chính xác số 

cuộc kiểm tra theo kế hoạch (%) gây khó khăn quá trình tổng hợp báo cáo.  

- Sở GD&ĐT nghiêm túc phê bình các đơn vị: nộp báo cáo sơ sài, báo cáo 

chưa đúng mẫu, chưa thực hiện kế hoạch kiểm tra theo đúng tiến độ hoặc không 

thực hiện kế hoạch kiểm tra theo quy định. 

IV. TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KNTC (Từ 15/8/2018 đến 

31/5/2019) 

1. Công tác tiếp công dân:  

- Căn cứ theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố 

cáo, lãnh đạo Sở GD&ĐT trực tiếp công dân vào thứ 2 hàng tuần, lãnh đạo 

Thanh tra Sở và cán bộ tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc để 

tiếp nhận, xử lý các ý kiến kiến nghị, thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Có Phòng tiếp công dân, có trang bị nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch 

tiếp công dân, đảm bảo các trang bị khác như: quạt, nước uống, bàn, ghế… phục 

vụ cho người dân đến liên hệ công việc. 

- Thực hiện tiếp công dân thường xuyên và xử lý đơn thư theo quy định của 

pháp luật. 

- Số lượt tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần: 06 

lượt (03 trình bày kiến nghị, 02 gửi đơn, 01 làm việc với người tố cáo). 

Kết quả tham mưu xử lý đơn thư qua công tác tiếp công dân:  

+ 01 trường hợp công dân đến trình bày kiến nghị, thắc mắc; sau khi ghi 

nhận tại buổi tiếp công dân thường xuyên, đã tham mưu lãnh đạo Sở GD&ĐT 
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có Công văn số 1021/SGDĐT-TTrKĐCLGD về việc đề nghị có văn bản trả lời 

kiến nghị của các hộ dân tại Ấp 7, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú gửi UBND 

huyện Đồng Phú (UBND huyện không gửi văn bản giải quyết kiến nghị cho Sở 

GD&ĐT).  

+ 04 trường hợp còn lại: hướng dẫn tại buổi làm việc và lưu hồ sơ. 

2.  Công tác giải quyết KNTC:  

a. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư KNTC:  

- Trong thời kỳ báo cáo, Phòng Thanh tra – Kiểm định CLGD của Sở 

GD&ĐT nhận được 37 đơn các loại. Trong đó: không đủ điều kiện thụ lý 11 

đơn, đủ điều kiện thụ lý 26 đơn và đã giải quyết 26 đơn (chuyển đơn, hướng dẫn 

đơn, lưu hồ sơ,…).  

- Đối với các đơn thư không thuộc thẩm quyền mà phản ánh, trình bày 

những vấn đề dư luận xã hội quan tâm như các vấn đề liên quan đến việc thu-

chi, DTHT, tuyển sinh… đã tham mưu chuyển đơn đến các đơn vị liên quan đề 

nghị kiểm tra nội dung phản ánh để kịp thời chấn chỉnh trong công tác quản lý, 

điều hành và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở GD&ĐT theo dõi. 

- Thực hiện tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư KNTC theo đúng 

quy định của pháp luật về KNTC, không để trường hợp đơn thư tồn đọng, kéo 

dài. Xây dựng và quản lý hồ sơ thanh tra, giải quyết KNTC theo quy định.  

b. Kết quả tham mưu giải quyết đơn KNTC thuộc thẩm quyền:  

- Đơn khiếu nại: Đơn thư đủ điều kiện thụ lý thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở GD&ĐT: 00 đơn. 

- Đơn tố cáo: 

+ Đơn thư đủ điều kiện thụ lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

GD&ĐT: 01 đơn. 

+ Đã tham mưu giải quyết: 01 đơn (Đơn tố cáo bà Nông Thị Liên – HT 

Trường PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập thực hiện tinh giảm biên chế sai 

quy trình – Kết luận: Tố cáo sai). 

3. Nhận xét chung: 

Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết KNTC được thực hiện 

đúng theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, 

Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; các đơn thư thuộc thẩm quyền 

đều được tham mưu giải quyết kịp thời, đúng thời hạn, không để tình trạng đơn 

thư tồn đọng kéo dài. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA  

Thanh tra Sở GD&ĐT đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế 

hoạch thanh tra năm học kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng quy định; trình tự, 

thủ tục tiến hành cuộc thanh tra, thực hiện kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra 

và công tác phối hợp giữa Thanh tra sở với Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện chặt 

chẽ, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Thanh tra. Công tác tiếp công dân, 

giải quyết KNTC được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật 

Khiếu nại và Luật Tố cáo. 
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Qua thanh tra, kiểm tra đã đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; phát hiện kịp thời những sai sót, vi 

phạm tại các đơn vị và những bất cập trong cơ chế, chính sách để có biện pháp 

chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi 

những chính sách trong lĩnh vực giáo dục để góp phần nâng cao kỷ cương dạy 

học và hiệu quả trong quản lý giáo dục, đảm bảo quyền, lợi ích cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên trong ngành giáo dục. 

Tổng hợp kết quả thanh tra trong năm học 2018-2019, còn một số tồn tại 

được phát hiện qua các cuộc thanh tra, đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên 

quan lưu ý và chấn chỉnh trong năm học 2019-2020 như sau: 

1. Công tác quản lý chuyên môn, DTHT: 

- Công tác thanh tra theo kế hoạch và đột xuất trong năm học vừa qua đối 

với các đơn vị trực thuộc đã chấn chỉnh nhiều sai sót ở các đơn vị, nâng cao hiệu 

quả quản lý giáo dục của ngành, làm cho công tác quản lý các đơn vị ngày càng 

đi vào chiều sâu, trọng tâm và đúng pháp luật hơn. Đồng thời cũng đã phát hiện 

các nội dung còn nhiều bất cập sau:  

+ Việc DTHT vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đúng theo sự chỉ đạo 

của Sở GD&ĐT. Việc phân công giáo viên DTHT chéo giữa các lớp, phân lớp 

theo trình độ học sinh… chưa thực sự nghiêm túc. 

+ Công tác tài chính ở một số đơn vị vẫn còn chưa nắm kĩ và tuân thủ 

nghiêm túc các quy định pháp luật, còn lỏng lẻo trong quản lý và sử dụng. 

- Công tác liên kết đào tạo của các đơn vị trên địa bàn tỉnh diễn biến phức 

tạp và có nhiều sai phạm. 

* Kiến nghị: 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, đặc biệt là đối với công tác 

quản lý tài chính. 

- Cần có nghiên cứu, điều chỉnh việc phân chia đối tượng, xếp lớp trong 

các trường học để DTHT cho đúng quy định và phù hợp. 

- Tiếp tục, tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ hơn công tác LKĐT. 

2. Việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng; công tác 

quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước và việc thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí; thực hiện các khoản thu-chi trong năm học: 

2.1. Nội dung về việc thực hiện công khai tại các CSGD theo TT09 trước 

ngày 13/02/2018 và theo TT36 của Bộ GDĐT từ ngày 13/02/2018: 

- Các CSGD trực thuộc Sở có thực hiện việc công khai nhưng đa số chưa 

phát huy được hết tính tích cực trong việc thực hiện công khai này, phần lớn là 

công khai chiếu lệ, chưa đầy đủ, chưa lưu hồ sơ công khai; chưa phát huy được 

sức mạnh lan tỏa các nội dung đã làm được của đơn vị và giáo viên đến toàn thể 

học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng. 

- Các CSGD trực thuộc huyện, thị đa số chưa thực hiện việc công khai này, 

một số có thực hiện công khai nhưng chưa đầy đủ và chưa đúng mẫu… chưa  

phát huy tính tích cực của việc công khai.  

2.2. Về việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:  
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Các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện, thị, thành phố chỉ xây dựng quy chế 

chi tiêu nội bộ (QCCTNB) quy định định mức tiêu chuẩn chi của nguồn kinh phí 

NSNN, không xây dựng định mức tiêu chuẩn chi của các nguồn thu ngoài ngân 

sách. Lý do phòng tài chính huyện, thị không yêu cầu. 

2.3. Về việc thẩm định mức thu và quyết toán các khoản thu ngoài NSNN:  

Các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện, thị, thành phố thu các khoản ngoài 

NSNN (thu từ CMHS và HS) phần lớn chưa được cơ quan tài chính thẩm định 

mức thu. Việc quyết toán các nguồn thu ngoài NSNN đã nhiều năm không được 

cơ quan tài chính quyết toán, các cơ sở giáo dục tự thu, chi; qua kiểm tra hồ sơ 

tài chính không đảm bảo, không minh bạch dẫn đến không quản lý được và 

đương nhiên không tránh khỏi sai sót trong công tác tài chính.  

2.4. Kiến nghị: 

- Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT các huyện thị, thành phố cần ban hành 

văn bản chỉ đạo nhắc nhở các đơn vị trực thuộc thường xuyên thực hiện việc 

công khai theo TT 36 của Bộ GD&ĐT. 

 - Để quản lý chặt chẽ tất cả các nguồn thu của các cơ sở giáo dục, quy chế 

chi tiêu nội bộ của các cơ sở giáo dục phải được cơ quan tài chính cùng cấp 

thẩm định và thực hiện quyết toán tất cả các nguồn kinh phí mà các cơ sở giáo 

dục có thu, kể cả kinh phí trong NSNN và ngoài NSNN để đảm bảo thu chi đúng 

quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. 

3. Việc thanh tra hoạt động của các cơ sở, trung tâm Tin học - Ngoại ngữ:  

- Trong năm học 2018-2019 đã tiến hành thanh tra chuyên ngành 09 cơ sở 

giáo dục (CSGD) ngoài công lập (Trung tâm ngoại ngữ-Tin học; kỹ năng sống; 

văn phòng tư vấn du học) trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, nhận xét chung:  

* Ưu điểm: 

+ Có lưu hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập cơ sở; hồ sơ cấp phép hoạt động 

đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, tư vấn du học. 

+ Có báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực 

hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (có bảo đảm cho....). 

+ Có chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học đúng quy định. 

+ Có quy định về học phí, lệ phí phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh Bình Phước. 

* Khuyết điểm:  

+ Một số CSGD thiết lập chưa đầy đủ hồ sơ quản lý CB, GV, NV. Cụ thể 

như: Hồ sơ thiếu thành phần theo quy định hoặc hồ sơ không đủ cơ sở pháp lý 

(bản photo không có công chứng). 

+ Đa số các CSGD chưa thực hiện lưu văn bản đi - đến; hồ sơ quản lý 

người học, sinh viên du học theo từng khóa, từng năm, ... thiếu hồ sơ minh 

chứng việc thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn vị; hồ sơ đóng BHXH, BHYT, thuế 

thu nhập đối với CB, GV, NV. 

+ Bảng hiệu của các văn phòng chưa đúng với tên trong Giấy phép hoặc 

bảng hiệu chỉ để tên bằng tiếng Anh, không để tên tiếng Việt theo quy định. Một 

số đơn vị khi thay đổi địa điểm không kịp thời làm các thủ tục trình các cấp về 
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việc thay đổi theo quy định (các đơn vị đã chấn chỉnh sau khi ban hành Kết luận 

thanh tra). 

- Đề nghị đối với các đơn vị:  

+ Về công tác tài chính: Phải thực hiện đúng các quy định về nghĩa vụ 

thuế, đóng BHXH, BHYT cho CBQL, GV, NV của đơn vị; 

+ Về công tác công khai: Thực hiện công khai đầy đủ theo yêu cầu (các 

hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh; điều kiện CSVC; đội ngũ GV, 

CBQL và phương pháp quản lý của Trung tâm; mục tiêu kiến thức, kỹ năng; báo 

cáo tự đánh giá của Trung tâm). 

- Đề nghị đối với các Phòng chức năng, chuyên môn của Sở: 

+ Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể các loại hồ sơ, biểu mẫu, 

chế độ báo cáo, công tác công khai theo quy định và nghiên cứu tham mưu việc 

nâng thời gian cấp giấy phép hoạt động của trung tâm với thời hạn tương ứng 

theo nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm (05 năm) để tạo thuận lợi cho hoạt động 

các trung tâm.  Cấp quyền truy cập vào website: vpdt.binhphuoc.edu.vn để thuận 

tiện kết nối thông tin 2 chiều. 

+ Giám sát và đôn đốc các đơn vị khắc phục những nhược điểm nêu trên. 

4.  Về chế độ cho cộng tác viên thanh tra giáo dục: 

Theo Điều 8 của Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT, ngày 21/12/2012 của Bộ 

GD&ĐT, quy định về kinh phí trưng tập CTV TTGD quy định: Cơ quan trưng 

tập CTV có trách nhiệm thanh toán công tác phí, chế độ đãi ngộ và đảm bảo các 

phương tiện làm việc cho CTV được trưng tập. Tuy nhiên, hiện nay khoản kinh 

phí này chưa được Sở Tài chính cấp (Sở Tài chính không được sự chỉ đạo của 

Bộ Tài chính do Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT không phải là thông tư liên 

tịch). Hiện tại các đơn vị có CTV được trưng tập đi công tác tự thanh toán chế 

độ cho người của đơn vị mình. Việc này gây khó khăn cho công tác trưng tập 

CTV và không đảm bảo được chế độ của CTV được trưng tập gây thiệt thòi cho 

CTV, ảnh hưởng đến kết quả công tác của CTV thanh tra. Cụ thể, những CTV 

có năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác thanh tra thì Sở GD&ĐT 

không thể cử đi công tác quá nhiều lần trong năm, vì như vậy ảnh hưởng tới 

kinh phí hoạt động của đơn vị có CTV được trưng tập. 

* Kiến nghị: Sở GD&ĐT có kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Tài chính về 

vấn đề trên để thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT 

và hoàn thành tốt công tác được giao. 

5. Công tác thanh tra các kỳ thi: 

Nhìn chung, công tác thanh tra và trưng tập CTV thanh tra các kỳ thi được 

thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đội ngũ CTV nhiệt tình trong công tác, 

thực hiện đầy đủ biên bản thanh tra và báo cáo cụ thể kịp thời các vi phạm (nếu 

có). Kinh phí phụ cấp thanh tra được Sở GD&ĐT quyết toán đầy đủ. 

Tuy nhiên kính đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT chỉ đạo Văn phòng phối hợp 

ứng kinh phí, thanh toán kinh phí cho CTV được trưng tập kịp thời (tránh tình 

trạng CTV ở xa gặp khó khăn trong việc nhận phụ cấp thanh tra; bộ phận Thanh 
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tra cũng rất khó khăn để cấp kinh phí và lấy chữ ký để lập hồ sơ quyết toán, khi 

mà số tiền nhận được sau khi các CTV hoàn thành nhiệm vụ rất lâu mới có). 

6. Công tác giải quyết đơn thư KNTC  

Tình hình đơn thư KNTC hàng năm vẫn diễn ra phức tạp, kéo dài. Nguyên 

nhân chủ yếu do công tác quản lý, điều hành tại một số đơn vị còn hạn chế: 

- Thiếu công khai minh bạch hoặc công khai minh bạch không đầy đủ, 

không đúng quy định. 

- Công tác kiểm tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục chưa được thực hiện 

thường xuyên để kịp thời rà soát, đánh giá, chấn chỉnh việc tuân thủ các văn bản 

chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền trong quản lý giáo dục; việc thực hiện các 

quy định về dạy thêm học thêm và các khoản thu trong năm học chưa đúng tinh 

thần theo văn bản chỉ đạo của cấp trên; công tác chi trả chế độ cho cán bộ, giáo 

viên chưa được kịp thời và chưa đúng quy định.  

- Một số hiệu trưởng chưa nắm rõ các văn bản quy định về xử lý kỷ luật 

CB, GV, NV tại đơn vị, dẫn đến thực hiện không đúng quy định; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo không đúng quy trình và quy định của pháp luật. 

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác phê và tự phê trong đơn vị 

chưa được thực hiện tốt. 

- Một số CB, GV, NV và CMHS thiếu thông tin, không thông hiểu và chưa 

nắm rõ các văn bản quy định của các cấp, nên bức xúc dẫn đến tình trạng đơn 

thư phản ánh, khiếu nại và tố cáo, mà lẽ ra một số trường hợp có thể giải quyết 

rõ tại cơ sở giáo dục, không cần phải gửi đơn thư vượt cấp. 

- Một số CBQL trường học chưa quyết đoán trong việc chấn chỉnh kỷ luật, 

kỷ cương hành chính trong đơn vị; thực hiện xét thi đua, khen thưởng chưa công 

bằng và chưa khách quan; xử lý kỷ luật CB, GV, NV vi phạm chưa thật sự 

nghiêm túc và chưa đúng văn bản quy định của pháp luật; dẫn đến một số thành 

phần CB, GV, NV sa sút về nề nếp và vô tổ chức, vô kỷ luật; khi có sự thay đổi 

về CBQL siết chặt về nề nếp thì phản ứng và gửi đơn thư KNTC,… 

C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020 

- Tập trung rà soát tình hình, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học để xây 

dựng kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời kiểm tra những vấn 

đề nóng, phức tạp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; tiếp tục chuẩn 

hóa quy trình hoạt động kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm 

tra; tăng cường  phối hợp trong công tác, tạo chuyển biến rõ nét về tổ chức và 

hoạt động kiểm tra, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng 

giáo dục. 

- Rà soát văn bản liên quan trong lĩnh vực giáo dục nhằm phát hiện các quy 

định bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với 

thực tế, không đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các cơ 

chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ sở giáo 

dục, các đối tượng liên quan trong toàn tỉnh. 
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- Tăng cường phối hợp với Thanh tra tỉnh, thanh tra huyện, thị xã, thành 

phố trong công tác thanh tra giáo dục. 

- Thực hiện Tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC theo đúng quy định 

của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; không để tình trạng đơn 

thư tồn đọng, kéo dài. 

- Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; 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. 

- 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. 

- Ban hành Kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung 

thanh tra các điều đảm bảo chất lượng giáo dục, việc thực hiện cơ chế tự chủ, 

vấn đề dân chủ trong nhà trường, hoạt động liên kết đào tạo, văn bằng chứng 

chỉ, công tác thi, công nhận tốt nghiệp THPT, tình trạng lạm thu, DTHT, an toàn 

trường học, đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên và giáo viên; thực hiện tốt 

nhiệm vụ thanh tra các kỳ thi (HSG, TS10, THPTQG,…) và thực hiện sau thanh 

tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định. 

- Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết KN, 

giải quyết TC, PCTN 

+ 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 

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 
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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.  

D. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI BỘ GD&ĐT:  

- Phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, có văn bản để bổ sung quy định mức 

chi cho cán bộ thanh tra chuyên trách các Sở GD&ĐT làm công tác thanh tra thi 

vì theo Thông tư số 66/2012/TTLB-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài 

chính và Bộ GD&ĐT thì cán bộ thanh tra chuyên trách các Sở GD&ĐT không 

được hưởng chế độ khi làm công tác thanh tra thi. 

- Xem xét, có văn bản để bổ sung quy định chế độ thêm giờ cho cán bộ 

thanh tra chuyên trách các Sở GD&ĐT khi đi thanh tra vì theo Khoản 3, Điều 7 

của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ GD&ĐT thì 

“Cộng tác viên thanh tra giáo dục là công chức…thuộc…Sở GD&ĐT thời gian 

làm việc 01 buổi được tính bằng 6 giờ định mức”; cán bộ thanh tra chuyên trách 

các Sở GD&ĐT làm việc nhưng không được hưởng chế độ này và Điều 8 của 

TT 54 “Kinh phí trưng tập cộng tác viên thanh tra giáo dục” hiện nay Sở 

GD&ĐT Bình Phước chưa thực hiện được, và một số Sở GD&ĐT cũng không 

thực hiện được lý do: Sở Tài chính một số tỉnh không đồng ý cấp kinh phí ngoài 

khoán, Sở tài trả lời TT 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ GD&ĐT, 

không phải là Thông tư liên tịch giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính nên Sở Tài 

chính không chịu trách nhiệm cấp kinh phí vì không được sự chỉ đạo của Bộ Tài 

chính.   

- Hiện nay, sau khi sáp nhập các phòng thuộc Sở, hiện nay Sở GD&ĐT 

Bình Phước không có Thanh tra độc lập theo quy định tại Điều 23 của Luật 

thanh tra 2010, do đó không có chức danh Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh 

tra, ảnh hưởng rất lớn đến tính độc lập, chủ động của Thanh tra Sở. Một số 

quyền của Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra không được thực hiện; không 

còn sử dụng con dấu Thanh tra và tài khoản riêng để thực hiện các nhiệm vụ của 

các đoàn thanh tra cũng như trong quá trình xử lý VPHC, tiếp công dân, giải 

quyết KNTC. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm có tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn 

thống nhất trên cả nước để địa phương thực hiện. 

Trên đây là đánh giá công tác thanh tra năm học 2018-2019, nhiệm vụ 

trọng tâm công tác thanh tra năm học 2019-2020 của Sở GD&ĐT./. 

                                                                                   

Nơi nhận:       KT. GIÁM ĐỐC 

- TTr Bộ GD&ĐT;                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- TTr tỉnh;  

- BGĐ Sở GDĐT;                                                                                               

- Website: vpdt.binhphuoc.edu.vn; 

- Lưu: VT, TTrKĐCLGD(C).                                                                                                                                                              

(để b/c) 
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