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KẾ HOẠCH
Thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (Nghị định số 42/2013/NĐ-CP); 

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2013 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn về thanh tra chuyên 
ngành trong lĩnh vực giáo dục (Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT); 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của 
Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình 
thanh tra, kế hoạch thanh tra; 

Căn cứ Công văn số 4255/BGDĐT-TTr ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra 
năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 
thường xuyên (GDTX); Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ GDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; 
Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 
23 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm 
năm học 2022-2023;

Căn cứ Công văn số 2064/SGDDT-TTr ngày 30/9/2022 của Sở GDĐT 
Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2022-2023 
đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; 

Phòng GDĐT huyện Đại Lộc xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 
học 2022-2023 với những nội dung như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
I. Mục đích 
1. Nắm bắt tình hình thực thi, chấp hành chính sách, pháp luật về giáo dục và 

các chính sách, pháp luật khác có liên quan đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện Đại Lộc.

2. Phòng ngừa, chấn chỉnh kịp thời các sai sót, phát hiện và đề xuất xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật; giúp đối tượng thanh tra (các trường trực thuộc) thực 
hiện đúng các quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo, các quy định của 
Bộ, Sở, Phòng GDĐT. Đồng thời, kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền biện pháp khắc phục các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật 
phát hiện qua thanh tra; 

3. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà 
trường, của cán bộ, công chức, viên chức thuộc sự quản lý của Phòng GDĐT 
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huyện Đại Lộc; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

II. Yêu cầu 
1. Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm theo hướng dẫn hằng năm 

của Sở GDĐT và Thanh tra huyện Đại Lộc.
2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải tuân theo pháp luật; đúng kế hoạch đề 

ra; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; 
không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối 
tượng thanh tra; không bao che cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 
pháp luật.

3. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng có liên 
quan để thanh tra, kiểm tra đúng thẩm quyền; không trùng lặp về phạm vi, đối 
tượng, nội dung, thời gian thanh tra với các cơ quan thực hiện chức năng thanh 
tra, kiểm tra. 

B. NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA 
I. NHIỆM VỤ CHUNG 
Nội dung, thanh tra, kiểm tra của năm học 2022-2023 thực hiện theo hướng 

dẫn tại Công văn số 4255/BGDĐT-TTr ngày 31/8/2022 của Bộ GDĐT về việc 
Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 
2064/SGDĐT-TTr ngày 30/9/2022 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc 
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 
1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo 
của cấp trên đến các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
trong toàn ngành để thống nhất thực hiện, cụ thể: 

- Luật Thanh tra năm 2010; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 
2018; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Tiếp công dân năm 2013 
và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, chú trọng phổ biến, triển khai Nghị 
định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, 
thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị 
định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và 
triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính 
phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 
chính; Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ Quy định 
chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

- Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về đổi mới căn 
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bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế; Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc 
tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự 
chủ giáo dục đại học; Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; Chỉ 
thị số 12/CT-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về 
một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023;

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị trong công tác tuyên truyền, quán 
triệt các văn bản pháp luật về giáo dục, quy định pháp luật về thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng và tiếp công dân; việc phổ 
biến và triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh Quảng Nam, 
Sở GDĐT, Phòng GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023. 

2. Công tác xây dựng tổ chức, lực lượng thanh tra 
2.1. Tổ chức Thanh tra Phòng và đội ngũ thanh tra viên 
Thanh tra Phòng tiếp tục thực hiện nghiêm 05 điều kỷ luật của ngành, Quy 

tắc ứng xử của người cán bộ thanh tra, văn hóa công sở, gương mẫu chấp hành 
các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện 
nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành 
chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan, đơn vị. 

Quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, PCTN cho đội ngũ Thanh 
tra Phòng GDĐT. 

2.2. Đội ngũ CTVTT giáo dục của Phòng GDĐT 
- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CTVTT 

giáo dục theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 
phổ thông. Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên kiến thức về hoạt động thanh tra 
giáo dục, nghiệp vụ kiểm tra nội bộ cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. 

- Tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác kiểm tra nội bộ 
giữa các trường trực thuộc. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra 
3.1. Thanh tra hành chính 
3.1.1. Số lượng các cuộc thanh tra: Trong năm học 2022-2023, tổ chức thực 

hiện 06 cuộc thanh tra hành chính. 
3.1.2. Đối tượng thanh tra: Các trường trực thuộc và cá nhân thuộc phân cấp 

quản lý của Phòng GDĐT (có Phụ lục kèm theo). 
3.1.3. Nội dung thanh tra: Căn cứ các quy định tại Điều 11, Điều 12 của 

Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và các hướng dẫn của Thanh tra Bộ GDĐT, 
Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Thanh tra Sở GDĐT. Phòng GDĐT tập trung thanh 
tra những nội dung sau: 

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học; môi trường học tập an toàn
cho học sinh. Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày
12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xây dựng “Trường học hạnh
phúc” trong các trường trực thuộc.

- Các điều kiện cơ sở vật chất và triển khai chương trình, sách giáo khoa
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giáo dục phổ thông năm 2018; công tác tuyển sinh; việc sử dụng hồ sơ sổ sách
trong nhà trường; việc quản lý điểm, đánh giá xếp loại học sinh.

- Việc tổ chức mạng lưới trường lớp học, kiểm tra hoạt động của các cơ sở
giáo dục ngoài công lập, công tác phòng chống bạo hành trẻ, công tác quản lý
nhóm trẻ tư thục.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; việc thực hiện quy định về dạy 
thêm,
học thêm; thu chi đầu năm học; an toàn trường học; đạo đức nhà giáo, học sinh.

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng các nguồn
kinh phí tại cơ sở giáo dục.

- Việc thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.
3.2. Thanh tra chuyên ngành 
3.2.1. Số lượng các cuộc thanh tra: Trong năm học 2022-2023, tổ chức thực 

hiện 06 cuộc thanh tra chuyên ngành. 
3.2.2. Đối tượng thanh tra: Các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS 

theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia 
hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện theo quy định (có Phụ lục kèm theo). 

3.2.3. Nội dung thanh tra 
Nội dung thanh tra chuyên ngành thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 

15 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP và Điều 3, Điều 6, Điều 8 Thông tư số 
39/2013/TT-BGDĐT. Phòng GDĐT chú trọng thanh tra những nội dung sau:

- Việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm
2018; công tác tuyển sinh; việc sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường; việc 
quản
lý điểm, đánh giá xếp loại học sinh.

- Việc tổ chức mạng lưới trường lớp học; công tác phòng chống bạo hành
trẻ, công tác quản lý nhóm trẻ tư thục.

- Tổ chức và quản lý hoạt động nhà trường (ban hành văn bản quản lý nội
bộ; phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy
định về công khai trong các cơ sở giáo dục).

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục.
- Thực hiện công tác tuyển sinh; công tác quản lý, giáo dục đạo đức lối

sống cho học sinh và việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người học.
- Việc sử dụng, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và

cán bộ quản lý giáo dục.
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện phổ cập giáo dục.
- Công tác quản lý dạy thêm, học thêm.
- Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài 

chính
khác; việc mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học ở các cơ sở giáo dục.

- Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục.  
3.3 Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị
Tiến hành thanh tra trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc thực hiện Luật 

Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng: 
01 cuộc tại 03 đơn vị (có Phụ lục kèm theo).

3.4. Thanh tra, kiểm tra các kỳ thi
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Trong năm học, tổ chức thực hiện đúng, đủ các cuộc thanh tra, kiểm tra,giám 
sát công tác tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp; công tác tổ chức các kỳ 
kiểm tra định kỳ; xét tốt nghiệp THCS năm 2023.

3.5. Thanh tra, kiểm tra đột xuất 
a. Thanh tra đột xuất
 Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Thanh tra năm 2010. 
b. Kiểm tra đột xuất 
- Đối tượng kiểm tra: Các trường trực thuộc; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham 

gia hoạt động giáo dục trên địa bàn theo quy định. 
- Nội dung kiểm tra: Một số vấn đề nóng, bức xúc liên quan đến giáo dục mà 

xã hội quan tâm; những vụ việc phát sinh thực tế cần kiểm tra theo chỉ đạo của 
các cấp có thẩm quyền. 

4. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, 

huyện liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Chỉ thị 
số 35 CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; Quy 
định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người 
đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý 
những phản ánh, kiến nghị của dân; Kế hoạch số 636/KH-TTCP ngày 20/3/2019 
của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo 
đông người, phức tạp, kéo dài; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 14/11/2017 của Tỉnh 
ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công 
dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo của Chủ tịch UBND 
tỉnh tại Công văn số 1251/UBND-NC ngày 10/3/2020 về tăng cường đối thoại, 
tiếp công dân, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo và Công văn số 5492/UBND-
TD  ngày 18/9/2020 về tăng cường công tác phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản quy định liên quan.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Luật Tiếp công dân, 
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật trên cho 
cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ tiếp 
công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo cho cán bộ quản 
lý các trường trực thuộc.

- Tổ chức thực hiện đúng các quy đinh tiếp công dân thường xuyên và tiếp 
công dân định kỳ, đột xuất của Trưởng phòng. Tham mưu xử lý, giải quyết đơn 
thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng theo các quy định hiện hành; chú 
trọng thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình 
giải quyết theo quy định, đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy 
định pháp luật nhằm không để tình trạng đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Trưởng Phòng GDĐT tồn đọng kéo dài, quá hạn và hạn chế tối đa tình trạng đơn 
vượt cấp. Rà soát tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng phức tạp, kéo dài 
theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và có kế hoạch xử lý, giải quyết cụ thể; 
nắm chắc tình hình khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời. Tổ 
chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã 
có hiệu lực pháp luật. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác tiếp 
công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
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 - Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 
thủ trưởng trong viêc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo; triển khai thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của 
Chính phủ về quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý 
đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Chỉ đạo các nhà trường tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù 
hợp thực tế đối với các vu việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi 
mới phát sinh từ cơ sở; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo 
phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tăng cường quán triệt Luật Tiếp công dân, Luật 
Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, viên chức, 
người lao động của từng đơn vị nhằm hạn chế thấp nhất việc khiếu kiện, tố cáo 
vượt cấp.

- Các trường trực thuộc trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận xử lý 
thông tin phản ánh về giáo dục qua đường dây nóng thường xuyên hiệu quả.

5. Công tác phòng, chống tham nhũng 
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục tuyên truyền 
Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 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; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của 
Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm 
soát việc kê khai tài sản; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính 
phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm 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. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 
12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham 
nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; nâng 
cao chất lượng việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các nhà trường trong 
chương trình chính khóa và ngoại khóa. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu 
trong việc thi hành pháp luật về PCTN, trong đó chú trọng thanh tra việc triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; 
kiến nghị xử lý nghiêm minh những trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác 
PCTN và các sai phạm phát hiện qua thanh tra (nếu có). 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, tổng hợp báo cáo công tác PCTN theo quy 
định. 

- Phối hợp trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đảm bảo 
chính xác thông tin khách quan, đúng sự thật góp phần thực hiện có hiệu quả 
công tác PCTN. 

6. Thực hiện kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra 
- Triển khai thực hiện nghiêm trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Chương II Nghị định 
33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận 
thanh tra. 

- Tăng cường việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh 
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tra đã ban hành theo quy định tại Nghị định 33/2015/NĐ-CP. 
- Thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra, thông 

báo kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý các cấp, cơ quan thanh tra các cấp; kịp 
thời báo cáo, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 
kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra theo quy định. 

7. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra 
- Phối hợp với Thanh tra huyện trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra nhằm 

tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra; phối hợp xử lý sau thanh tra, 
giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Thanh tra huyện hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, PCTN cho lãnh đạo các trường học trực thuộc 
trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Bô phận Thanh tra Phòng GDĐT 
- Chủ động phối hợp, triển khai công tác thanh tra theo Kế hoạch; giúp 

Trưởng GDĐT tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc 
thẩm quyền. Kịp thời tham mưu với lãnh đạo Phòng GDĐT để giải quyết những 
vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. 

- Tham mưu thực hiện kịp thời các báo cáo định kỳ, đột xuất cho Thanh tra 
Sở GDĐT, Thanh tra huyện và các cơ quan quản lý cấp trên. 

2. Các bộ phận công tác của Phòng GDĐT 
- Phối hợp thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính 

theo kế hoạch và phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
- Văn phòng bố trí kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho công tác thanh tra, 

kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, PCTN. 
3. Các trường trực thuộc 
- Trên cơ sở Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 của Phòng 

GDĐT và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Các trường trực thuộc chủ 
động xây dựng kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra đối với đơn vị mình gắn với các 
nội dung tại mục II, phần B của Kế hoạch này. 

- Các trường trực thuộc có thể đề xuất với Bộ phận Thanh tra Phòng GDĐT 
thành lập các đoàn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành nhằm phục vụ 
công tác quản lý giáo dục của nhà trường. 

Trên đây là Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 của 
Phòng GDĐT huyên Đại Lộc./. 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo, các bộ phận công tác Phòng GDĐT;
- Các trường trực thuôc:
- Lưu: VT,TTr.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao



  UBND HUYỆN ĐẠI LỘC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Kế hoạch số: 47/KH-PGDĐT, ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Phòng GDĐT) 

I. Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra trách nhiêm của thủ trưởng 
 

TT 
Đối tượng thanh 

tra 
Nội dung thanh tra 

Thời 

hạn 

thanh 

tra 

Phạm vi  

thanh tra 

Thời 

gian 

thanh 

tra 

Bộ phận 

chủ trì 

Bộ phận phối 

hợp 

1 
Các trường 

 trực thuộc 

Thanh tra việc tổ chức thu chi 

đầu năm học; các điều kiện cơ sở 

vật chất và triển khai Chương 

trình giáo dục phổ thông năm 

2018; việc thực hiện các quy 

định đảm bảo an toàn trường học 

(Thanh tra chuyên ngành) 

10 ngày 
Năm học 2022-

2023 

Tháng 

10 năm 

2022 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng; cấp 

học và Cộng tác 

viên thanh tra 

2 
Trường TH  

Đại Đồng 
Thanh tra hành chính 05 ngày 

Năm học 2020-

2021 đến năm 

học 2022-2023 

Tháng 

11/2022 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng, cấp 

TH,  và Cộng tác 

viên thanh tra 

3 
Trường MG  

Đại Thạnh 
Thanh tra hành chính 05 ngày 

Năm học 2020-

2021 đến năm 

học 2022-2023 

Tháng 

11/2022 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng, cấp 

MN,  và Cộng 

tác viên thanh tra 
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Trường THCS 

 Quang Trung 
Thanh tra chuyên ngành 03 ngày 

Năm học 2020-

2021 đến năm 

học 2022-2023 

Tháng 

12/2022 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng, cấp 

THCS,  và Cộng 

tác viên thanh tra 



5 
Trường TH  

Trương Đình Nam 
Thanh tra chuyên ngành 03 ngày 

Năm học 2020-

2021 đến năm 

học 2022-2023 

Tháng 

12/2022 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng, cấp 

TH,  và Cộng tác 

viên thanh tra 

6 

Trường MG Đại 

Hưng, Trường TH 

Đại Cường, Trường 

THCS Nguyễn Huệ 

Thanh tra trách nhiêm của thủ 

trưởng các đơn vi trong việc thực 

hiện Luật Thanh tra; Luật Khiếu 

nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, 

chống tham nhũng 

03 ngày 

Năm học 2021-

2022 đến năm 

học 2022-2023 

Tháng 

12/2022 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng, cấp 

học,  và Cộng 

tác viên thanh tra 

7 
Trường MN 

 Đai Quang 
Thanh tra hành chính 05 ngày 

Năm học 2020-

2021 đến năm 

học 2022-2023 

Tháng 

01/2023 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng, cấp 

MN,  và Cộng 

tác viên thanh tra 

8 
Trường TH  

Hứa Tạo 
Thanh tra hành chính 05 ngày 

Năm học 2020-

2021 đến năm 

học 2022-2023 

Tháng 

01/2023 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng, cấp 

TH,  và Cộng tác 

viên thanh tra 

9 
Trường THCS  

Võ Thị Sáu 
Thanh tra chuyên ngành 03 ngày 

Năm học 2020-

2021 đến năm 

học 2022-2023 

Tháng 

02/2023 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng, cấp 

THCS,  và Cộng 

tác viên thanh tra 

10 
Trường THCS 

Lê Qúy Đôn 
Thanh tra hành chính 05 ngày 

Năm học 2020-

2021 đến năm 

học 2022-2023 

Tháng 

02/2023 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng, cấp 

THCS,  và Cộng 

tác viên thanh tra 

11 
Trường TH  

Đại Lãnh 
Thanh tra chuyên ngành 03 ngày 

Năm học 2020-

2021 đến năm 

học 2022-2023 

Tháng 

03/2023 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng, cấp 

TH,  và Cộng tác 

viên thanh tra 

12 
Trường THCS 

Lý Tự Trọng 
Thanh tra hành chính 05 ngày 

Năm học 2020-

2021 đến năm 

học 2022-2023 

Tháng 

03/2023 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng, cấp 

THCS,  và Cộng 

tác viên thanh tra 



13 
Trường MG 

 Đại Nghĩa 
Thanh tra chuyên ngành 03 ngày 

Năm học 2020-

2021 đến năm 

học 2022-2023 

Tháng 

04/2023 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng, cấp 

MN,  và Cộng 

tác viên thanh tra 

14 
Trường MN 

 Đại Thắng 
Thanh tra chuyên ngành 03 ngày 

Năm học 2020-

2021 đến năm 

học 2022-2023 

Tháng 

04/2023 

Thanh tra 

Phòng 

GDĐT 

Văn phòng, cấp 

MN,  và Cộng 

tác viên thanh tra 

 

II. Thanh tra các kỳ thi, cuộc thi 

Theo kế hoạch các kỳ thi, cuộc thi trong năm học 2022-2023 

III. Thanh tra đột xuất 

Theo chỉ đạo của Trưởng Phòng GDĐT và các vụ việc phát sinh trong thực tế của năm học 2022-2023./. 
 


