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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 02 năm 2021 

 
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra Tháng 02/2021 

 

Thực hiện Công văn số 16/T.Tr-VP, ngày 27/01/2021 của Thanh tra tỉnh, 

về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố 

cáo và phòng chống tham nhũng; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo kết quả công tác thanh tra 

Tháng 02/2021 như sau: 

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo ngành về chức 

năng, vai trò, nhiệm vụ của công tác thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để Thanh 

tra Sở GD&ĐT thực hiện 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 thanh tra hành 

chính, chuyên ngành, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Sở GD&ĐT đã hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra; công khai kế hoạch 

thanh tra từ đầu năm học, chi tiết, cụ thể theo học kỳ, quý, tháng (QĐ 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) nên thuận lợi trong triển khai thực hiện, 

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

Tuy nhiên, phương tiện cơ bản phục vụ công tác thanh tra chưa được trang 

cấp đầy đủ: 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. 

Trong năm học 2020-2021 tiếp tục diễn biến dịch bệnh Covid-19, phải thực 

hiện các biện pháp khẩn cấp phòng ngừa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chình phủ 

và của UBND tỉnh. Do vậy, chưa thực hiện 01 cuộc thanh tra trong đầu tháng 

02/2021 theo kế hoạch đã đề ra (cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu 

trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn), mà phải chuyển qua thời gian khác (dự kiến 

từ ngày 24 – 26/02/2021). 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA (Từ 15/01/2021 

đến 14/02/2021) 

- Số cuộc thanh tra: 01 cuộc (Thanh tra CN Trường PT DTNT THCS Bình 

Long).  

- Số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra: 03 cuộc (Thanh tra 

TNQL của HT THPT Phước Bình; Thanh tra CN Phòng GD&ĐT huyện Bù 

Đăng; thanh tra CN Trường PT DTNT THCS Bình Long). 
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1. Thanh tra chuyên ngành 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: 

- Tổng số cuộc đã thực hiện:  01 cuộc.  

- Số đối tượng được thanh tra: Trường PT DTNT THCS Bình Long (từ 20 

– 22/01/2020). 

- Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu: Khoản 2, 5, 7, 8; Điều 6; Thông tư số 

39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ GD&ĐT. 

+ Công tác Kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng. 

b) Kết quả thanh tra: 

- Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 0; 

- Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: đơn vi được thanh 

tra có một số tồn tại, sai sót trong công tác quản lý điều hành về chuyên môn, 

quản lý tài chính. Qua thanh tra đã được nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời; các 

đơn vị đã khắc phục theo yêu cầu tại các kết luận thanh tra; 

- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 0. 

2. Thanh tra hành chính: 0. 

3. Kết quả thực hiện kết luận thanh tra theo kế hoạch 

3.1. Các kết luận thanh tra phát hành trong niên độ báo cáo (Từ 

15/01/2021 – 14/02/2021) 

S

tt 
Nội dung Số 

Ngày, 

tháng ban 

hành 

Ngày, 

tháng yêu 

cầu báo 

cáo 

Ngày, 

tháng 

nhận báo 

cáo 

Ghi chú 

01 

Kết luận thanh tra trách 

nhiệm quản lý của Hiệu 

trưởng Trường THPT 

Phước Bình 

353 05/02/2021 12/3/2021  
Chưa đến 

hạn 

02 

Kết luận thanh tra chuyên 

ngành Phòng GD&ĐT 

huyện Bù Đăng 

352 05/02/2021 08/3/2021  
Chưa đến 

hạn 

03 

Kết luận thanh tra CN 

Trường PT DTNT THCS 

Bình Long 

365 09/02/2021 12/3/2021  
Chưa đến 

hạn 

3.2. Kết quả theo dõi các đơn vị khắc phục sau thanh tra 

3.2.1. Kết luận số 4207/KL-SGDĐT ngày 30/12/2020, kết luận thanh 

tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT huyện Phú Riềng 

a. Nội dung yêu cầu thực hiện 
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Đối với Văn phòng Sở: Chưa phối hợp với các phòng chuyên môn tham 

mưu các cấp có văn bản hướng dẫn nội dung về việc có được chi trả thêm 03 tiết 

tăng giờ cho hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ các CSGD công lập không và chi trả 

thì trả theo TTLT số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 hay theo 

TTLT số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 như KL4207 đã 

nêu. 

b. Ý kiến của Thanh tra Sở: Chưa lưu hồ sơ vì nội dung III, mục D, KL 

4207, Văn phòng Sở chưa thực hiện. 

=> Thanh tra Sở đã gửi Văn bản số 02/TT&KĐCLGD ngày 02/02/2021 về 

việc kết quả theo dõi việc thực hiện các Kết luận thanh tra Quý IV năm 2020, 

trong đó có yêu cầu Văn phòng Sở phối hợp thực hiện nội dung trên. 

3.3. Các kết luận hoặc văn bản của Sở về giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong niên độ báo cáo tháng 02/2021 

3.3.1. Kết luận số 1168/KL-SGDĐT ngày 07/5/2020 (tiếp tục theo dõi). 

Việc theo dõi thực hiện KL 1168 (quý 2/2020) do người tố cáo tố cáo tiếp 

nên phòng Thanh tra Sở chờ kết quả xác minh tố cáo của UBND tỉnh. 

Ngày 24/12/2020 UBND tỉnh ban hành Kết luận số 708/KL-UBND kết 

luận nội dung tố cáo tiếp ông Nguyễn Văn Vẫn – Nguyên Hiệu trưởng trường 

THPT Phước Bình (nay là Hiệu trưởng trường THPT Phước Long). Thanh tra 

Sở đang tiếp tục theo dõi việc khắc phục KL 708. 

=> Thanh tra Sở đã gửi Văn bản số 02/TT&KĐCLGD ngày 02/02/2021 về 

việc kết quả theo dõi việc thực hiện các Kết luận thanh tra Quý IV năm 2020, 

trong đó có yêu cầu Văn phòng Sở phối hợp thực hiện nội dung trên. 

3.3.2. Công văn số 3377/SGDĐT-TTrKĐCLGD ngày 21/10/2020 của 

Giám đốc Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu NH 2020-2021 (tiền 

thu quỹ BĐD CMHS và tiền thu thế chân mượn SGK) tại trường DTNT 

tỉnh 

a. Nội dung yêu cầu thực hiện 

- Kiểm tra việc thu quỹ BĐD CMHS bình quân 200.000 đồng/1HS.  

- Trả lại tiền thế chân mượn SGK. 

b. Kết quả thực hiện  

Ngày 15/12/2020, Trường DTNT tỉnh có báo cáo số 274/BC-DTNT báo 

cáo về việc trả lại tiền thế chân SGK năm học 2020-2021. Tổng số tiền nhà 

trường đã trả lại cho học sinh là 47.930.000 đồng (có minh chứng kèm theo) 

nhưng chưa báo cáo về nội dung thu quỹ BĐD CMHS bình quân 200.000 

đồng/1hs. 

c. Ý kiến của Thanh tra Sở: Đơn vị thực hiện chưa đầy đủ nội dung theo 

đúng yêu cầu CV 3377 =>  Quý I/2021 Sở GD&ĐT có văn bản yêu cầu đơn vị 

thực hiện và báo cáo tiếp. 
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=> Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 318/SGDĐT-TTr ngày 

03/02/2021 về việc tiếp tục báo cáo theo Công văn số 3377/SGDĐT-

TTrKĐCLGD (Đế nay đơn vị đã báo cáo theo yêu cầu). 

3.3.3. Công văn số 3342/SGDĐT-TTrKĐCLGD ngày 19/10/2020 của Sở 

GD&ĐT về việc thu hồi trả lại cho CMHS tiền hỗ trợ KTX tại trường 

THPT Chuyên Quang Trung 

a. Nội dung yêu cầu thực hiện 

Phối hợp với BĐD CMHS các lớp, rà soát và có biện pháp thu hồi toàn bộ 

số tiền mà BĐD CMHS các lớp vận động thu chưa đúng quy định để nộp về 

BĐD CMHS nhà trường hỗ trợ giáo viên trực ký túc xá trả lại cho CMHS theo 

đúng quy định. 

b. Kết quả thực hiện 

Trường THPT chuyên Quang Trung báo cáo đã thu hồi được 80.700.000 

đồng hỗ trợ giáo viên trực ký túc xá trả lại cho BĐD CMHS các lớp để trả lại 

cho CMHS (có minh chứng kèm theo). Số tiền chưa thu hồi được là 15.000.000 

đồng.  

c. Ý kiến của Thanh tra Sở: Đơn vị chưa thực hiện theo đúng các nội 

dung yêu cầu tại CV 3342. Nội dung chưa thực hiện, yêu cầu tiếp tục thực hiện: 

- Số tiền chưa thu hồi để trả lại cho CMHS là 15.000.000 đồng (Mười lăm 

triệu đồng). Nhà trường chưa có phương án giải quyết. 

- Chưa báo cáo việc hướng dẫn BĐD CMHS các lớp, BĐD CMHS nhà 

trường vận động tự nguyện thu, chi kinh phí hoạt động đúng quy định tại TT55 

của Bộ GD&ĐT. Không để xảy ra tình trạng tự BĐD CMHS các lớp triển khai 

thu bình quân (mang tính bắt buộc) cho CMHS lớp mình dẫn đến chênh lệch 

mức thu các lớp trong cùng một khối có sự chênh lệch lớn như NH 2019-

2020.Quý I/2021 Sở GD&ĐT có văn bản yêu cầu đơn vị thực hiện và báo cáo 

tiếp. 

=> Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 317/SGDĐT-TTr ngày 

03/02/2021 về việc tiếp tục báo cáo theo Công văn số 3342/SGDĐT-

TTrKĐCLGD. 

4. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về công tác thanh tra 

- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác thanh tra mới được ban 

hành: 0; 

- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác thanh tra được sửa đổi, 

bổ sung: 0; 

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra được tổ 

chức: 0. 
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5. Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 

Trong thời kỳ báo cáo, không có trường hợp là tổ chức vi phạm bị phát hiện 

và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 

THANH TRA TRONG KỲ TIẾP THEO (tháng 3) 

- Thanh tra hành chính Trường THPT Lê Quý Đôn (dự kiến từ ngày 24-

26/02/2021). 

- Thanh tra hành chính Trường THPT Đồng Phú (dự kiến từ ngày 10-

12/02/2021). 

- Tiếp tục theo dõi thực hiện các kết luận thanh tra như nêu trên. 

- 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. 

- Tăng cường phối hợp với Thanh tra tỉnh, thanh tra huyện, thị xã, thành 

phố trong công tác thanh tra giáo dục. 

- Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thanh tra, kiểm tra: 

+ 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; 

+ 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 

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.  

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

“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, 



6 

 

   

Sở Tài chính tỉnh Bình Phước 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”.   

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra Tháng 02/2021 của Sở 

GD&ĐT Bình Phước./. 

                                                                                   

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 
- TTr tỉnh;  

- BGĐ Sở GDĐT;                                                                                               

- Website: vpdt.binhphuoc.edu.vn; 

- Lưu: VT, TTr(C).                                                                                                                                                              
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