
 

DANH MỤC 

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM HỌC 2020-2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày      /9/2020 của Sở GD&ĐT) 

 

TT Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra 

Phạm vi, 

thời kỳ 

thanh tra 

Thời 

hạn 

thanh 

tra 

Thời gian 

dự kiến 

tiến hành 

TTr 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

1 

Huyện Hớn Quản (02 Trường 

THPT, 02 Trường THCS, 02 

Trường Tiểu học, 02 Trường 

Mầm non). 

Việc thực hiện các quy định về 

thu-chi đầu năm học; đảm bảo các 

điều kiện thực hiện chương trình 

GDPT mới; thực hiện các quy định 

về chương trình, SGK, HSSS…; 

đảm bảo an toàn trường học. 

Năm học: 

2020-2021 
5 ngày 

28/9/2020 

đến 

02/10/202

0 

Phòng TTr-

KĐCLGD 

Văn phòng,  

Phòng GDMN-TH; 

Phòng GDTrH. 

2 
Huyện Lộc Ninh (03 Trường 

THPT). 

Việc thực hiện công tác quản lý tài 

chính-tài sản; phòng, chống tham 

nhũng; việc thực hiện Chỉ thị 

10/CT-TTg ngày 12/6/2013. 

Năm học: 

2020-2021 
3 ngày 

Tháng 

10/2020 

hoặc 

11/2020 

Phòng TTr-

KĐCLGD 

Văn phòng; 

Phòng GDTrH. 

3 
Phòng GD&ĐT Phú Riềng và 

các đơn vị trực thuộc Phòng.1 

Thanh tra chuyên ngành (Thông tư 

số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 

04/12/2013 của BGD). 

02 năm học: 

2019-2020, 

2020-2021 

5 ngày 
Tháng 

11/2020 

Phòng TTr-

KĐCLGD 

Phòng GD TH-MN; 

Phòng GDTrH. 

4 THPT Phước Bình.2 

Thanh tra trách nhiệm quản lý của 

thủ trưởng đơn vị: 

- Quản lý CB, GV, NV;  

- Quản lý CM, DTHT;  

- Quản lý tài chính, tài sản; 

- Công tác kiểm tra nội bộ; 

- Pháp luật về THTK, CLP, PCTN 

(QC dân chủ, 03 công khai,...);  

- Tiếp công dân, giải quyết KNTC. 

02 năm học: 

2019-2020, 

2020-2021 

3 ngày 
Tháng 

12/2020 

Phòng TTr-

KĐCLGD 

Văn phòng; 

Phòng GDTrH. 

                                                 
1 Chưa thanh tra chuyên ngành từ khi thành lập 2015. 
2 Thanh tra hành chính gần nhất năm 2015. 



5 
Trường PTDTNT THCS Bình 

Long, TX Bình Long. 3 

Thanh tra chuyên ngành (Điều 6 

Thông tư 39). 

02 năm học: 

2019-2020, 

2020-2021 

3 ngày 
Tháng 

12/2020 

Phòng TTr-

KĐCLGD 
Phòng GDTrH 

6 Phòng GD&ĐT Bù Đăng.4 

Thanh tra chuyên ngành (Thông tư 

số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 

04/12/2013 của BGD). 

02 năm học: 

2019-2020, 

2020-2021 

5 ngày 
Tháng 

01/2021 

Phòng TTr-

KĐCLGD 

Phòng GD TH-MN; 

Phòng GDTrH. 

7 THPT Lê Quý Đôn.5 

Thanh tra trách nhiệm quản lý của 

thủ trưởng đơn vị: 

- Quản lý CB, GV, NV;  

- Quản lý CM, DTHT;  

- Quản lý tài chính, tài sản; 

- Công tác kiểm tra nội bộ; 

- Pháp luật về THTK, CLP, PCTN 

(QC dân chủ, 03 công khai,...);  

- Tiếp công dân, giải quyết KNTC. 

02 năm học: 

2019-2020, 

2020-2021 

3 ngày 
Tháng 

02/2021 

Phòng TTr-

KĐCLGD 

Văn phòng; 

Phòng GDTrH. 

8 THPT Đồng Phú.6 

Thanh tra trách nhiệm quản lý của 

thủ trưởng đơn vị: 

- Quản lý CB, GV, NV;  

- Quản lý CM, DTHT;  

- Quản lý tài chính, tài sản; 

- Công tác kiểm tra nội bộ; 

- Pháp luật về THTK, CLP, PCTN 

(QC dân chủ, 03 công khai,...);  

- Tiếp công dân, giải quyết KNTC. 

02 năm học: 

2019-2020, 

2020-2021 

3 ngày 
Tháng 

3/2021 

Phòng TTr-

KĐCLGD 

Văn phòng; 

Phòng GDTrH. 

9 THPT Nguyễn Khuyến7 

Thanh tra trách nhiệm quản lý của 

thủ trưởng đơn vị: 

- Quản lý CB, GV, NV;  

- Quản lý CM, DTHT;  

- Quản lý tài chính, tài sản; 

- Công tác kiểm tra nội bộ; 

- Pháp luật về THTK, CLP, PCTN 

02 năm học: 

2019-2020, 

2020-2021 

3 ngày 
Tháng 

3/2021 

Phòng TTr-

KĐCLGD 

Văn phòng; 

Phòng GDTrH. 

                                                 
3 Thanh tra chuyên ngành gần nhất 2009. 
4 Thanh tra chuyên ngành từ 2015. 
5 Thanh tra hành chính gần nhất năm 2011. 
6 Thanh tra hành chính gần nhất 2009. 
7 Thanh tra hành chính gần nhất T3/2016. 



(QC dân chủ, 03 công khai,...);  

- Tiếp công dân, giải quyết KNTC. 

10 
THPT Đồng Xoài, THPT Bù 

Đăng; THPT Thanh Hòa 

Công tác thu – chi, quản lý, sử 

dụng nguồn kinh phí dạy thêm, 

học thêm. 

Năm học  

2019-2020 

2020-2021 

6 ngày 

(2 ng/đv) 

Tháng 

4/2021 

Phòng TTr-

KĐCLGD 

Văn phòng; 

Phòng GDTrH. 

11 

Các trung tâm tin học, ngoại 

ngữ, tư vấn du học,… trên địa 

bàn TP Đồng Xoài và TX 

Phước Long. 

Điều kiện thành lập trung tâm; cơ 

cấu tổ chức, quản lý; hồ sơ nhân 

sự; cơ sở vật chất, trang thiết bị; tổ 

chức lớp; hồ sơ cấp phát chứng 

chỉ; chương trình giảng dạy và chất 

lượng giáo dục (TT 21/2018 ngày 

24/8/2018 của BGD) 

Từ T1/2020 
6 ngày 

(3 ng/đv) 

Tháng 

5/2021 

Phòng TTr-

KĐCLGD 

Văn phòng; 

Phòng GDTrH. 

12 

Các cơ sở giáo dục Mầm non 

ngoài công lập trên địa bàn thị 

xã Bình Long.8 

Điều kiện thành lập cơ sở; cơ cấu 

tổ chức, quản lý; tổ chức nhóm, 

lớp; cơ sở vật chất, trang thiết bị; 

hoạt động giáo dục và chất lượng 

chăm sóc, giáo dục trẻ,… 

Năm học: 

2020-2021 
3 ngày 

Linh động 

(sẽ khảo 

sát trước) 

Phòng TTr-

KĐCLGD 
Phòng GD TH-MN 

Tổng số: 12 cuộc thanh tra. 

 * Lưu ý:  

 1) Ngoài các cuộc thanh tra nêu trên, Phòng Thanh tra – Kiểm định CLGD còn thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất khi có 

thông tin phản ánh về những vấn đề gây dư luận xã hội quan tâm hoặc theo chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT, Thanh tra tỉnh, UBND 

tỉnh và Thanh tra Bộ GD&ĐT.  

 2) Ngoài các nội dung thanh tra và thời kỳ thanh tra nêu trên, tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu quản lý phát sinh, Phòng 

Thanh tra – Kiểm định CLGD có thể tham mưu bổ sung thêm một số nội dung thanh tra và thời kỳ thanh tra khi ban hành Quyết định 

và Kế hoạch cho từng cuộc thanh tra. 

 3) Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chuyển văn bản này đến tất cả các cơ sở giáo dục trực thuộc 

biết kế hoạch thanh tra năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT để thực hiện. 

 

                                                 
8 Thực hiện Kết luận 2116/KL-SGDĐT ngày 20/7/2020 Thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT thị xã Bình Long. 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-09-24T15:30:20+0700
	Việt Nam
	Hà Minh Quan<haminhquan.sgd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-09-28T14:35:40+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-09-28T14:35:48+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-09-28T14:35:54+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-09-28T14:36:01+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




