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QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau  

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ 

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 623/BGDĐT-TTr ngày 28/02/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo 

dục;  

Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND 

tỉnh Cà Mau ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Cà Mau; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra. 

QUYẾT  ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau; Gồm các ông (bà) có tên và giữ chức danh sau: 

1. Ông Châu Hoàng Nam, TTVC, Chánh Thanh tra - Trưởng đoàn. 

2. Ông Trần Ngọc Lên, TTV, P. Chánh Thanh tra - P. Trưởng đoàn. 

3. Ông Võ Quốc Thống, Phó Trưởng phòng MN-PT - Thành viên. 

4. Ông Lê Minh Quân, Thanh tra viên - Thành viên. 

5. Ông Nguyễn Khoa Nam, Thanh tra viên - Thành viên. 

6. Ông Dương Nhơn Dũng, Thanh tra viên - Thành viên. 

7. Ông Trương Đại Sơn, Chuyên viên Phòng KHTC - Thành viên. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tại các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau, gồm các nội dung:  

 1. Công tác quản lý dạy thêm, học thêm; quản lý văn bằng, chứng chỉ. 

 2. Việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách; các khoản đóng góp 

hỗ trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn 



vốn ngoài ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước. 

3. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là việc 

bảo quản, sử dụng trang thiết bị giáo dục và việc lựa chọn sách giáo khoa. 

4. Tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tiếp và trực 

tuyến; bồi dưỡng, tập huấn giáo viên và tổ chức dạy học ngoại ngữ. 

5. Các biện pháp bảo đảm an toàn trường học; phòng, chống dịch bệnh 

COVID- 19; phòng, chống tai nạn thương tích-đuối nước; phòng, chống bạo lực 

học đường. 

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 17/3/2022 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng đoàn phân công. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên 

môn nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thành phố Cà Mau; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và ông (bà) có tên ở 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (iOffice); 

- Như Điều 1, Điều 3; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

Tạ Thanh Vũ 
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