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Bình Thuận, ngày 12 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo
- Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của Thanh tra Giáo dục;
- Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-TTCP, ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ
quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh
tra;
- Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT, ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
Hướng dẫn số 3676/BGDĐT-TTr ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2018 – 2019;
- Căn cứ Công văn số 4784/UBND-NCKSTTHC ngày 08/11/2018 của UBND
tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019;
- Căn cứ Công văn số 1662/TTBT-VP ngày 05/12/2018 của Thanh tra tỉnh Bình
Thuận về việc có ý kiến điều phối kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019;
- Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số 48/TTr-TTra, ngày
10/12/2018 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở
Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Giáo dục và
Đào tạo (có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).
Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Sở triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra đã
được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, trưởng các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ, hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, trưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Bộ GD&ĐT;
- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu VT, TTra (Thông.03).
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