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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thanh tra chuyên ngành trường Tiểu học Lương thế Vinh,
huyện Long Điền
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH ngày 15 tháng 06 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ
trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong
lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ/UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ Công văn số 3676/BGDĐT-TTr, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 20182019;
Căn cứ Công văn số 1706/SGDĐT-TTr ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai công tác thanh tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
thanh tra nội bộ, kiểm tra và kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019;
Căn cứ Công văn số 1808/SGDĐT-TTra, ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Sở
Giáo dục và Đào tạo, về việc giao nhiệm vụ Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành;
Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-Ttra về việc thanh tra năm học 2018-2019 được
Giám đốc SGDĐT phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-SGDĐT ngày 01 tháng 10
năm 2018;
Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, huyện
Long Điền.
- Đối tượng thanh tra : Công tác qu n l của Hiệu trưởng.
- Nội dung thanh tra:
+ Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục tiểu học, bao gồm: ban hành văn
b n qu n l nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực
hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và
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việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và
hoạt động của nhà trường;
+ Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục;
việc qu n l , sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học;
+ Công tác qu n l , phân công, bố trí sử dụng và gi i quyết chế độ chính sách
đối với viên chức, lao động và người học;
+ Thực hiện quy định về thu, qu n l , sử dụng các nguồn lực tài chính;
- Phạm vi thanh tra: Công tác qu n l của Hiệu trưởng năm học 2018-2019.
- Thời hạn thanh tra : Từ ngày 21 tháng 11 năm 2018 đến ngày 30 tháng 11 năm
2018.
Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Xuân Tiến – Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Long Điền –
Trưởng đoàn thanh tra;
2. Bà Lê Thúy Hòa – Phụ trách CMTH phòng GD&ĐT huyện Long Điền – Thư
ký;
3. Ông Nguyễn Công Danh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc,
huyện Long Điền – Thành viên;
4. Ông Nguyễn Bá Ngoan – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc To n,
huyện Long Điền – Thành viên;
5. Bà Hồ Thị Xưa – Kế toán Phòng GD&ĐT: Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Trúc Hà – Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Lợi - Thành viên;
7. Ông Phan Đình Huấn - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh
Khiêm - Thành viên.
Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học
Lương Thế Vinh, huyện Long Điền theo các nội dung tại Điều 1; thực hiện đúng quy
trình, thủ tục khi tiến hành một cuộc thanh tra.
Giao Chánh Thanh tra Sở chỉ đạo, theo dõi giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tạo xử l hoặc trình Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo xử l theo thẩm quyền các kiến
nghị của Đoàn thanh tra.
Kinh phí thanh tra do đơn vị qu n l công chức, viên chức chi tr .
Điều 4. Các ông, bà có tên tại Điều 2, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra,
Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, Trưởng phòng GDĐT huyện Long Điền, Hiệu
trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, huyện Long Điền chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Wesite Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TTr Mây DTM.
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