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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc thanh tra trách nhiệm quản lý  

của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;  

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; 

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực 

giáo dục; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra 

Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GD&ĐT 

thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND 

tỉnh Bình Phước ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Công văn số 3530/BGDĐT-TTr ngày 11/9/2020 của Bộ GD&ĐT về 

việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021; 

Căn cứ Quyết định số 3021/QĐ-SGDĐT ngày 28/9/2020 của Sở GD&ĐT 

về việc phê duyệt danh mục các cuộc thanh tra năm học 2020-2021; 

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SGDĐT ngày 18/01/2021 của Sở GD&ĐT 

về việc thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý 

Đôn; 

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-SGDĐT ngày 02/02/2021 của Sở GD&ĐT 

về việc hoãn thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Lê 

Quý Đôn; 
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(để báo cáo) 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành cuộc thanh tra theo các nội dung nêu trong Quyết định số 

160/QĐ-SGDĐT ngày 18/01/2021 của Sở GD&ĐT về việc thanh tra trách 

nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn. 

Điều 2. Thời gian, kế hoạch tiến hành thanh tra cụ thể như sau: 

- Thời gian thanh tra: Từ ngày 24/02/2021 đến ngày 26/02/2021. 

- Kế hoạch thanh tra:  

+ Ngày 24/02/2021 (Thứ 4):  

 Từ 08 giờ đến 09 giờ: Họp công bố quyết định thanh tra. 

 Từ 09 giờ đến 11 giờ: Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại đơn vị. 

 Từ 14 giờ đến 17 giờ: Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại đơn vị. 

+ Ngày 25/02/2021 (Thứ 5): Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra 

tại đơn vị (theo giờ hành chính). 

+ Ngày 26/02/2021 (Thứ 6): 

 Buổi sáng: Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại đơn vị. 

 Buổi chiều: 

 Từ 14 giờ đến 14 giờ 30 phút: Họp riêng Đoàn thanh tra. 

 Từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ: Họp thông qua dự thảo Biên bản tổng hợp 

kết quả thanh tra. 

Điều 3. Tất cả các nội dung khác, thực hiện theo Quyết định số 160/QĐ-

SGDĐT ngày 18/01/2021 của Sở GD&ĐT về việc thanh tra trách nhiệm quản lý 

của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn. 

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các 

phòng chuyên môn liên quan của Sở GD&ĐT; Hiệu trưởng Trường THPT Lê 

Quý Đôn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 

của Quyết định số 160/QĐ-SGDĐT ngày 18/01/2021 của Sở GD&ĐT về việc 

thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

                                                                                                 

 Nơi nhận:                          GIÁM ĐỐC              
- Như Điều 4; 

- TTr Bộ GD&ĐT;                            

- TTr tỉnh;  

- Trường THPT Lê Quý Đôn (th/h);                      

- Website: vpdt.binhphuoc.edu.vn; 

- Lưu: VT, TTr(C). 
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