
DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA 

(Ban hành kèm QĐ số        /QĐ-SGDĐT  ngày       /        /2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Thứ 

tự 
Đối tượng thanh tra Phạm vi, nội dung thanh tra 

Thời hạn 

thanh tra 

 

Thời gian thanh tra, 

thời kỳ thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Thanh tra Hành chính  

(theo yêu cầu và đột xuất). 

         Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của 

ngành; Việc thực hiện chính sách pháp luật về 

giáo dục; chính sách, pháp luật có liên quan và 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với thủ 

trưởng các đơn vị (quy định tại Khoản 1, Điều 2 

NĐ 42/2013); 

 Việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử 

dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách 

đối với viên chức và người học; 

 Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật 

chất, công tác quản lý tài chính, tài sản; thực 

hiện về công khai, minh bạch tại các cơ sở 

giáo dục. 

15/ngày/01 cuộc 

thanh tra 

Quý IV/ 2022 

 

TT Sở 

 

 

 

Phòng KHTC; 

MN-PT; 

CTVTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

Thanh tra Chuyên ngành  

(01 Phòng GDĐT huyện Thới 

Bình; 02 trường THPT: Cà Mau; 

Đầm Dơi). 

 

 Công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân 

huyện và Sở GDĐT về việc ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật, xây dựng kế hoạch; quy 

mô phát triển giáo dục, bảo đảm đủ biên chế sự 

nghiệp; 

 Thực hiện các chính sách của Nhà nước 

về giáo dục, các điều kiện về tài chính, cơ sở 

vật chất cho phát triển giáo dục; 

Công tác xây dựng và thực hiện chương 

trình giáo dục ; sử dụng SGK, tài liệu giáo 

dục ; quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục ; thực 

hiện quy chế chuyên môn ; thực hiện nội dung 

15 ngày/PGD 

10 ngày/THPT 

 

 

 

Quý IV/ 2022/PGD 

Quý I,II/2023/THPT 

 

 

 

 

 

TT Sở 

 

Phòng KHTC; 

MN-PT; 

CTVTT 

 



phương pháp giáo dục ; quản lý, cấp phát 

VBCC ; thực hiện quy chế tuyển sinh, thi cử; 

chế độ chính sách đối với người học; các điều 

kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ; thu, quản 

lý, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính 

khác; việc ứng dụng KH-CN và các quy định 

khác của pháp luật về giáo dục (PGD); 

Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, 

bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và 

thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, 

CBQL giáo dục và người lao động khác.công 

tác XHH giáo dục, công tác quản lý DTHT 

(đối với CSGD MN, GDPT và GDTX bổ 

sung thêm nội dung này) 

 

 

Quý IV/ 2022/PGD 

Quý I,II/2023/THPT 

 

 

 

03 Thanh tra trách nhiệm thủ 

trưởng đơn vị (03 Cuộc gồm 03 

đơn vị) 

Trường THPT Khánh Lâm; 

THPT Phú Hưng; THPT Thới 

Bình 

Trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong công 

tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Công tác TCD, giải quyết KNTC, PCTN; 

Thực hiện các quy định về tự chủ ; Quy chế 

dân chủ ; phân công, phân nhiệm ; và quy tắc 

công khai ; đầu tư sửa chữa trang thiết bị dạy 

học ; công tác thu - chi tài chính. 

Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, 

bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và 

thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, 

CBQL giáo dục và người lao động khác.công 

tác XHH giáo dục, công tác quản lý DTHT. 

10 ngày/01 đơn vị 

được thanh tra 

Quý I, II/2023 

 

 

TT Sở 

 

 

Phòng KHTC; 

MN-PT; 

CTVTT 

 

 

 

 

 

 

04 

Thanh tra chuyên đề và thanh 

tra đột xuất 

Một số Trường THPT; 01 Phòng 

giáo dục;  

Công tác phối hợp với Thanh tra huyện, 

tham mưu cho UBND huyện về công tác 

thanh tra hành chính trong lĩnh vực giáo dục; 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo 

dục; nhiệm vụ kiểm tra các cơ sở giáo dục trực 

thuộc (đối với PGD). 

 Công tác quản lý Nhà nước về đội ngũ 

nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo Tin học - 

Ngoại ngữ; cơ sở dạy thêm học thêm; thực 

hiện công khai đối với cơ sở giáo dục…; 

 Thực hiện chế độ chính sách đối với nhà 

giáo, cán bộ quản lý giáo dục; quy chế dân chủ 

trong nhà trường; quy định về phòng chống 

bạo lực học đường; văn hóa ứng xử trong 

Tùy vào tính chất 

vụ việc và nhiệm 

vụ được phân 

công 

 

 

 

Năm học 2022-2023 

 

 

 

TT Sở 

 

Phòng chuyên 

môn có liên 

quan; CTVTT 

 



trường học; 

Công tác triển khai thực hiện Chương 

trình GDPT năm 2018 tại các cơ sở giáo dục; 

Thực hiện quy định định về dạy thêm, học 

thêm; các khoản thu chi tài chính; tiếp nhận 

tài trợ; XHHGD; thực hiện các khoản kinh phí 

của Ban đại diện cha mẹ học sinh; 

Việc thực hiện các quy định về đạo đức, 

lối sống nhà giáo; 

Việc triển khai dạy học đảm bảo an ninh, an 

toàn trường học tình hình mới, thích ứng an toàn, 

linh hoạt phòng, chống dịch COVID;  

Tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông năm 2023 theo quy định và hướng dẫn của 

Bộ giáo dục; việc dạy thêm học thêm; bệnh 

thành tích trong giáo dục;  

 

 

05 

Thi TN THPT năm 2023 tại 

Hội đồng thi tỉnh Cà Mau  

Thanh tra công tác tuyển sinh đầu cấp; công 

tác ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2023; Thanh tra thi và chấm thi, phúc 

khảo và xét công nhận TN THPT năm 2023. 

30 ngày 
Quý II và III/2023 

 

TT Sở 

Các phòng 

chức năng 

thuộc Sở, Cộng 

tác viên TT. 

 

 

06 

Thanh tra Các cơ sở giáo dục 

ngoài công lập: 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; 

Cơ sở dạy thêm học thêm; GD kỹ 

năng sống. Nhà trẻ (nhóm trẻ) tư 

thục 

Quyết định thành lập; phép hoạt động; 

thực hiện về cơ sở vật chất, đội ngũ các điều 

kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; tuyển sinh, 

thực hiện chương trình giáo dục; công khai 

hoạt động giáo dục và baó cáo về hoạt động 

giáo dục, việc dạy thêm học thêm. 

20 ngày/mỗi đợt 

(02 đợt) 

 

 Quý IV/2022- II/2023 

 

 

TT Sở 

 

Phòng KHTC; 

MN-PT. 
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