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Kính g穎i: Các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c, tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m 

Th詠c hi羽n Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 42/2013/NA-CP ngày 09/5/2013 c栄a Chính ph栄 v隠 t鰻 ch泳c và ho衣t đ瓜ng 
thanh tra giáo d映c; c<n c泳 Thông t逢 s嘘 51/2012/TT-BGDAT ngày 18/12/2012 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 
Giáo d映c và Aào t衣o (GDAT) quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c và ho衣t đ瓜ng thanh tra trong c挨 s荏 giáo d映c 
đ衣i h丑c, tr逢運ng trung c医p chuyên nghi羽p, B瓜 GDAT h逢噂ng d磯n th詠c hi羽n công tác thanh tra n<m 
h丑c 2016 - 2017 đ嘘i v噂i c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c, tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m (g丑i chung là tr逢運ng) 
nh逢 sau: 
I. NHI烏M V影 CHUNG 

Ti院p t映c t鰻 ch泳c ki羽n toàn b瓜 ph壱n làm công tác thanh tra n瓜i b瓜 theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 
51/2012/TT-BGDAT ngày 18/12/2012 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT; chu育n hóa quy trình ho衣t đ瓜ng 
thanh tra, gi違i quy院t khi院u n衣i, gi違i quy院t t嘘 cáo và ti院p công dân; nâng cao hi羽u qu違 công tác 
thanh tra g逸n v噂i vi羽c th詠c hi羽n Ch雨 th鵜 s嘘 3031/CT-BGDAT ngày 26/8/2016 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 
GDAT v隠 nhi羽m v映 ch栄 y院u n<m h丑c 2016 – 2017 c栄a ngành giáo d映c và các nhi羽m v映 tr丑ng 
tâm c栄a ngành, góp ph亥n gi英 v英ng k益 c逢挨ng, n隠 n院p, nâng cao ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 
II. NHI烏M V影 TR窺NG TÂM 

1. Thành l壱p, ki羽n toàn v隠 t鰻 ch泳c, đ瓜i ng┡ cán b瓜 thanh tra n瓜i b瓜 

a) Giám đ嘘c, hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng (g丑i chung là Hi羽u tr逢荏ng) thành l壱p Phòng/ban thanh tra 
n瓜i b瓜 ho員c b嘘 trí cán b瓜 chuyên trách làm công tác thanh tra theo đúng quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 6 
Thông t逢 s嘘 51/2012/TT-BGDAT đ嘘i v噂i tr逢運ng ch逢a có t鰻 ch泳c thanh tra n瓜i b瓜; ki羽n toàn 
Phòng/ban thanh tra n瓜i b瓜 đ嘘i v噂i tr逢運ng đã có t鰻 ch泳c thanh tra n瓜i b瓜; ban hành quy đ鵜nh 
ch泳c n<ng, nhi羽m v映 c栄a Phòng/ban thanh tra n瓜i b瓜. 
b) C穎 cán b瓜 có đ栄 tiêu chu育n làm công tác thanh tra n瓜i b瓜 theo quy đ鵜nh t衣i Kho違n 1 Ai隠u 8 
Thông t逢 s嘘 51/2012/TT-BGDAT. T衣o đi隠u ki羽n cho cán b瓜 làm công tác thanh tra n瓜i b瓜 tham 
d詠 các l噂p b欝i d逢叡ng nghi羽p v映 c瓜ng tác viên thanh tra; l噂p b欝i d逢叡ng ki院n th泳c và k悦 n<ng v隠 
công tác thanh tra giáo d映c, gi違i quy院t khi院u n衣i, gi違i quy院t t嘘 cáo và ti院p công dân do H丑c vi羽n 
qu違n lý giáo d映c, Tr逢運ng Cán b瓜 qu違n lý giáo d映c Thành ph嘘 H欝 Chí Minh ho員c các c挨 s荏 giáo 
d映c đ逢嬰c B瓜 GDAT cho phép t鰻 ch泳c. 
2. Xây d詠ng K院 ho衣ch thanh tra 

a) Hi羽u tr逢荏ng ch雨 đ衣o Phòng/ban thanh tra n瓜i b瓜 xây d詠ng K院 ho衣ch thanh tra n<m h丑c theo 
đ鵜nh h逢噂ng đ鰻i m噂i, l詠a ch丑n n瓜i dung thanh tra g逸n v噂i yêu c亥u th詠c ti宇n qu違n lý và phù h嬰p 
v噂i đi隠u ki羽n th詠c t院 c栄a c挨 s荏 theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 4 Thông t逢 s嘘 51/2012/TT-BGDAT. 
Trong đó, t壱p trung thanh tra nh英ng n瓜i dung liên quan đ院n vi羽c th詠c hi羽n quy隠n t詠 ch栄, các đi隠u 
ki羽n đ違m b違o ch医t l逢嬰ng và nh英ng v医n đ隠 d逢 lu壱n quan tâm nh逢: Công tác tuy吋n sinh, qu違n lý 
đào t衣o trình đ瓜 th衣c s┄, ti院n s┄; liên k院t đào t衣o, c医p phát v<n b茨ng ch泳ng ch雨... 



K院 ho衣ch thanh tra n<m h丑c 2016 - 2017 c亥n xác đ鵜nh rõ m映c đích, yêu c亥u thanh tra; ph衣m vi, 
đ嘘i t逢嬰ng, n瓜i dung, th運i gian thanh tra; đ挨n v鵜 ch栄 trì, đ挨n v鵜 ph嘘i h嬰p thanh tra và các n瓜i dung 
khác (mｄu kèm theo Công v<n này). 
b) Trình t詠 th栄 t映c xây d詠ng k院 ho衣ch thanh tra n<m h丑c ti院n hành nh逢 sau: 
- C<n c泳 yêu c亥u công tác qu違n lý, công tác thanh tra, ti院p công dân, gi違i quy院t khi院u n衣i, gi違i 
quy院t t嘘 cáo và phòng, ch嘘ng tham nh┡ng c栄a tr逢運ng; c<n c泳 v映 vi羽c có d医u hi羽u vi ph衣m pháp 
lu壱t đ逢嬰c đ<ng t違i trên báo chí ho員c d逢 lu壱n xã h瓜i quan tâm (n院u có), Phòng/ban thanh tra ho員c 
cán b瓜 chuyên trách công tác thanh tra n瓜i b瓜 xây d詠ng d詠 th違o k院 ho衣ch thanh tra; 

- L医y ý ki院n c栄a c挨 quan, đ挨n v鵜 có liên quan v隠 n瓜i dung d詠 th違o k院 ho衣ch thanh tra khi xét th医y 
c亥n thi院t. Ti院p thu ý ki院n góp ý c栄a c挨 quan, đ挨n v鵜 có liên quan đ吋 hoàn ch雨nh d詠 th違o k院 ho衣ch 
thanh tra (n院u có) tr逢噂c khi trình Hi羽u tr逢荏ng phê duy羽t. 
- K院 ho衣ch thanh tra ph違i đ逢嬰c Hi羽u tr逢荏ng phê duy羽t b茨ng v<n b違n. 
3. T鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng thanh tra n瓜i b瓜 

a) Hình th泳c thanh tra: Ho衣t đ瓜ng thanh tra n瓜i b瓜 đ逢嬰c th詠c hi羽n theo k院 ho衣ch ho員c thanh tra 
đ瓜t xu医t. 
C<n c泳 k院 ho衣ch thanh tra đã phê duy羽t, Phòng/ban thanh tra ho員c cán b瓜 chuyên trách công tác 
thanh tra n瓜i b瓜 xây d詠ng k院 ho衣ch t鰻 ch泳c thanh tra và d詠 th違o quy院t đ鵜nh thanh tra trình Hi羽u 
tr逢荏ng ban hành. 
Thanh tra đ瓜t xu医t đ逢嬰c ti院n hành khi phát hi羽n c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân có d医u hi羽u vi ph衣m 
pháp lu壱t, theo yêu c亥u c栄a vi羽c gi違i quy院t khi院u n衣i, t嘘 cáo, phòng, ch嘘ng tham nh┡ng ho員c do 
Hi羽u tr逢荏ng giao. 
b) Ban hành quy院t đ鵜nh thanh tra 

Quy院t đ鵜nh thanh tra th詠c hi羽n theo M磯u s嘘 04-TTr ban hành kèm theo Thông t逢 s嘘 05/2014/TT-
TTCP ngày 16/10/2014 c栄a Thanh tra Chính ph栄 quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng, quan h羽 công 
tác c栄a Aoàn thanh tra và trình t詠, th栄 t映c ti院n hành m瓜t cu瓜c thanh tra. 
Tùy theo đi隠u ki羽n v隠 th運i gian và tính ch医t công vi羽c, n瓜i dung thanh tra; Hi羽u tr逢荏ng quy院t 
đ鵜nh t鰻 ch泳c Aoàn thanh tra theo quy đ鵜nh t衣i Kho違n 1 Ai隠u 10 Thông t逢 s嘘 51/2012/TT-
BGDAT. Tr逢荏ng đoàn thanh tra là lãnh đ衣o tr逢運ng ho員c lãnh đ衣o Phòng/Ban thanh tra n瓜i b瓜; 
thành viên đoàn thanh tra là cán b瓜 thu瓜c Phòng/ban thanh tra n瓜i b瓜, cán b瓜 chuyên viên các 
phòng, ban, gi違ng viên các khoa có chuyên môn phù h嬰p v噂i n瓜i dung thanh tra. 
Th運i h衣n ti院n hành m瓜t cu瓜c thanh tra không quá 30 ngày; tr逢運ng h嬰p ph泳c t衣p có th吋 kéo dài 
h挨n nh逢ng không quá 45 ngày. 

c) Quy trình thanh tra 

Th詠c hi羽n đ亥y đ栄 các b逢噂c: Chu育n b鵜 thanh tra, công b嘘 quy院t đ鵜nh thanh tra, thu th壱p thông tin, 
tài li羽u liên quan đ院n n瓜i dung thanh tra, xác minh thông tin tài li羽u, báo cáo ti院n đ瓜 và k院t qu違 
th詠c hi羽n nhi羽m v映 thanh tra, k院t lu壱n thanh tra, công khai k院t lu壱n thanh tra, l逢u h欝 s挨 thanh tra 
theo quy đ鵜nh t衣i Ch逢挨ng 3 Thông t逢 s嘘 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 c栄a Thanh tra 
Chính ph栄 quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng, quan h羽 công tác c栄a Aoàn thanh tra và trình t詠, th栄 
t映c ti院n hành m瓜t cu瓜c thanh tra. 

4. Theo dõi, đôn đ嘘c, ki吋m tra vi羽c th詠c hi羽n k院t lu壱n thanh tra 



Phòng/ban thanh tra n瓜i b瓜 ho員c cán b瓜 chuyên trách công tác thanh tra n瓜i b瓜 c栄a tr逢運ng giúp 
Hi羽u tr逢荏ng theo dõi, ki吋m tra, đôn đ嘘c vi羽c th詠c hi羽n k院t lu壱n thanh tra, quy院t đ鵜nh x穎 lý v隠 
thanh tra theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 33/2015/NA-CP ngày 27/3/2015 c栄a Chính ph栄 quy 
đ鵜nh vi羽c th詠c hi羽n k院t lu壱n thanh tra, tr丑ng tâm m瓜t s嘘 n瓜i dung sau: 
a) Theo dõi vi羽c th詠c hi羽n k院t lu壱n thanh tra: Quá trình t鰻 ch泳c ch雨 đ衣o vi羽c th詠c hi羽n k院t lu壱n 
thanh tra, v<n b違n ch雨 đ衣o, yêu c亥u, ki院n ngh鵜; ti院n đ瓜 và k院t qu違 th詠c hi羽n các n瓜i dung trong k院t 
lu壱n thanh tra; khó kh<n, v逢噂ng m逸c liên quan đ院n vi羽c th詠c hi羽n k院t lu壱n thanh tra. 
b) Aôn đ嘘c vi羽c th詠c hi羽n k院t lu壱n thanh tra: Nh逸c nh荏 vi羽c th詠c hi羽n n瓜i dung đ逢嬰c ghi trong 
k院t lu壱n thanh tra; yêu c亥u báo cáo gi違i trình nguyên nhân ch逢a hoàn thành vi羽c th詠c hi羽n k院t 
lu壱n thanh tra; áp d映ng bi羽n pháp đ吋 k院t lu壱n thanh tra đ逢嬰c th詠c hi羽n. 
c) Ki吋m tra vi羽c th詠c hi羽n k院t lu壱n thanh tra: Vi羽c ch雨 đ衣o và t鰻 ch泳c th詠c hi羽n k院t lu壱n thanh 
tra; k院t qu違 th詠c hi羽n k院t lu壱n thanh tra (bao g欝m n瓜i dung đã hoàn thành, ch逢a hoàn thành và 
ti院n đ瓜 th詠c hi羽n); khó kh<n khách quan và ch栄 quan trong quá trình th詠c hi羽n k院t lu壱n thanh tra; 
phát hi羽n hành vi vi ph衣m pháp lu壱t c栄a các ch栄 th吋 có liên quan trong vi羽c th詠c hi羽n k院t lu壱n 
thanh tra; trách nhi羽m c栄a ch栄 th吋 có liên quan và nguyên nhân ch逢a hoàn thành vi羽c th詠c hi羽n 
k院t lu壱n thanh tra. 
5. Ti院p công dân, x穎 lỦ đ挨n th逢 ph違n ánh, ki院n ngh鵜, gi違i quy院t khi院u n衣i, gi違i quy院t t嘘 cáo 

a) Phòng/ban thanh tra n瓜i b瓜 ho員c cán b瓜 chuyên trách công tác thanh tra n瓜i b瓜 là đ亥u m嘘i giúp 
Hi羽u tr逢荏ng ti院p nh壱n, phân lo衣i, theo dõi, ki吋m tra, đôn đ嘘c, x穎 lý đ挨n khi院u n衣i, đ挨n t嘘 cáo, 
đ挨n ki院n ngh鵜, ph違n ánh theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 c栄a 
Thanh tra Chính ph栄 quy đ鵜nh quy trình x穎 lý đ挨n khi院u n衣i, đ挨n t嘘 cáo, đ挨n ki院n ngh鵜, ph違n 
ánh. 

b) Công tác ti院p công dân, gi違i quy院t khi院u n衣i, gi違i quy院t t嘘 cáo 

- Ti院p t映c tri吋n khai th詠c hi羽n Ch雨 th鵜 s嘘 35-CT/TW ngày 26/5/2014 c栄a B瓜 Chính tr鵜 v隠 t<ng 
c逢運ng s詠 lãnh đ衣o c栄a A違ng đ嘘i v噂i công tác ti院p công dân và gi違i quy院t khi院u n衣i, gi違i quy院t t嘘 
cáo. 

- B嘘 trí đ鵜a đi吋m ti院p công dân t衣i v鵜 trí thu壱n l嬰i, đ違m b違o các đi隠u ki羽n c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a đ鵜a 
đi吋m ti院p công dân; Phòng/ban thanh tra n瓜i b瓜 c穎 cán b瓜 ho員c cán b瓜 chuyên trách công tác 
thanh tra n瓜i b瓜 tr詠c ti院p công dân th逢運ng xuyên và thông báo công khai l鵜ch ti院p công dân c栄a 
Lãnh đ衣o tr逢運ng theo quy đ鵜nh. 
Vi羽c ti院p công dân và gi違i quy院t khi院u n衣i, gi違i quy院t t嘘 cáo th詠c hi羽n theo đúng các quy đ鵜nh t衣i 
Lu壱t Ti院p công dân 2013, Lu壱t Khi院u n衣i 2011, Lu壱t T嘘 cáo 2011, các v<n b違n quy ph衣m pháp 
lu壱t có liên quan; x穎 lý k鵜p th運i các v映 vi羽c có tính ch医t ph泳c t衣p; các v映 vi羽c có liên quan đ院n 
các quy đ鵜nh c栄a ngành, thu瓜c trách nhi羽m qu違n lý c栄a tr逢運ng. 
c) Rà soát, phân lo衣i các v映 vi羽c t欝n đ丑ng (n院u có) đ吋 có ph逢挨ng án gi違i quy院t d泳t đi吋m, không 
đ吋 khi院u n衣i, t嘘 cáo v逢嬰t c医p, kéo dài. T鰻 ch泳c theo dõi ti院p nh壱n thông tin do các ph逢挨ng ti羽n 
thông tin đ衣i chúng ph違n ánh v隠 nh英ng sai ph衣m, tiêu c詠c trong công tác qu違n lý, t鰻 ch泳c tuy吋n 
sinh, đào t衣o, c医p phát v<n b茨ng ch泳ng ch雨, các lo衣i hình đào t衣o, liên k院t đào t衣o. Ch雨 đ衣o, t鰻 
ch泳c xác minh, x穎 lý k鵜p th運i theo th育m quy隠n. 
d) T<ng c逢運ng ph嘘i h嬰p v噂i các c挨 quan, đ挨n v鵜 liên quan t壱p trung gi違i quy院t d泳t đi吋m các v映 
khi院u n衣i, t嘘 cáo kéo dài. 



6. V隠 phòng, ch嘘ng tham nh┡ng 

Tri吋n khai th詠c hi羽n công tác phòng ch嘘ng tham nh┡ng t衣i đ挨n v鵜 theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t Phòng, 
ch嘘ng tham nh┡ng và các v<n b違n liên quan. 
Th詠c hi羽n Ch雨 th鵜 s嘘 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 v隠 vi羽c đ逢a n瓜i dung 
phòng ch嘘ng tham nh┡ng vào gi違ng d衣y t衣i các c挨 s荏 giáo d映c, đào t衣o theo đúng h逢噂ng d磯n c栄a 
B瓜 GDAT t衣i V<n b違n s嘘 4145/BGDAT-TTr ngày 24/8/2016 v隠 vi羽c nâng cao ch医t l逢嬰ng th詠c 
hi羽n Ch雨 th鵜 s嘘 10/CT-TTg c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄. Nâng cao ch医t l逢嬰ng vi羽c đ逢a n瓜i dung 
phòng ch嘘ng tham nh┡ng vào gi違ng d衣y t衣i các c挨 s荏 giáo d映c, đào t衣o trong ch逢挨ng trình chính 
khóa và ngo衣i khóa. 
II. T蔚 CH永C TH衛C HI烏N 

1. Trách nhi羽m c栄a Hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng 

a) T鰻 ch泳c thanh tra n瓜i b瓜 và ch雨 đ衣o ho衣t đ瓜ng thanh tra n瓜i b瓜 c栄a tr逢運ng theo đúng quy đ鵜nh 
c栄a Thông t逢 s嘘 51/2012/TT-BGDAT và H逢噂ng d磯n này. 
b) Phê duy羽t k院 ho衣ch thanh tra n<m h丑c, b嘘 trí kinh phí và các đi隠u ki羽n c挨 s荏 v壱t ch医t đ違m b違o 
cho công tác thanh tra, gi違i quy院t khi院u n衣i, gi違i quy院t t嘘 cáo, ti院p công dân và phòng ch嘘ng 
tham nh┡ng theo quy đ鵜nh Thông t逢 s嘘 51/2012/TT-BGDAT, Thông t逢 liên t鵜ch s嘘 
46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 c栄a B瓜 Tài chính và Thanh tra Chính ph栄 quy đ鵜nh 
ch院 đ瓜 b欝i d逢叡ng đ嘘i v噂i cán b瓜, công ch泳c làm công tác ti院p công dân, x穎 lý đ挨n th逢 khi院u n衣i, 
t嘘 cáo, ki院n ngh鵜, ph違n ánh. Quy đ鵜nh c映 th吋 ch院 đ瓜 cho cán b瓜 làm công tác thanh tra n瓜i b瓜 
trong Quy ch院 chi tiêu n瓜i b瓜 c栄a đ挨n v鵜. 
c) Ch雨 đ衣o Phòng/ban thanh tra n瓜i b瓜 ho員c cán b瓜 chuyên trách công tác thanh tra n瓜i b瓜 c栄a 
tr逢運ng ph嘘i h嬰p v噂i Thanh tra B瓜 GDAT; Thanh tra t雨nh (đ嘘i v噂i các tr逢運ng thu瓜c t雨nh); Thanh 
tra B瓜, ngành (đ嘘i v噂i các tr逢運ng thu瓜c B瓜, ngành) th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng thanh tra, xây d詠ng k院t 
lu壱n thanh tra, gi違i quy院t khi院u n衣i, gi違i quy院t t嘘 cáo, ti院p công dân và công tác phòng, ch嘘ng 
tham nh┡ng theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
2. Ch院 đ瓜 thông tin báo cáo 

Báo cáo đ鵜nh k┻ k院 ho衣ch thanh tra n<m h丑c 2016-2017 đã đ逢嬰c phê duy羽t, k院t lu壱n thanh tra, 
k院t lu壱n n瓜i dung t嘘 cáo, quy院t đ鵜nh gi違i quy院t khi院u n衣i sau khi ban hành; báo cáo t鰻ng k院t công 
tác thanh tra n<m h丑c và k院t qu違 th詠c hi羽n tiêu chí c栄a công tác thanh tra trong n<m h丑c 2016 - 
2017 tr逢噂c ngày 15/7/2017 v隠 Thanh tra B瓜 GDAT. Th詠c hi羽n vi羽c báo cáo đ瓜t xu医t khi đ逢嬰c 
yêu c亥u ho員c khi có v映 vi羽c ph泳c t衣p phát sinh t衣i tr逢運ng. 
Trong quá trình tri吋n khai công tác thanh tra n瓜i b瓜 n<m h丑c, n院u có v医n đ隠 n違y sinh, v逢噂ng m逸c 
đ隠 ngh鵜 các tr逢運ng ph違n ánh k鵜p th運i v隠 B瓜 GDAT. Thông tin ph違n ánh, báo cáo, k院t lu壱n g穎i v隠 
B瓜 GDAT qua Thanh tra B瓜, s嘘 35 A衣i C欝 Vi羽t, Hà N瓜i (Ai羽n tho衣i: 0438682136; Fax: 
0438693145; Email: thanhtra@moet.gov.vn)./. 

 N¬i nhｆn: 
- Nh逢 trên; 
- Thanh tra Chính ph栄 (đ吋 báo cáo); 
- B瓜 tr逢荏ng (đ吋 báo cáo); 
- Các Th泳 tr逢荏ng; 
- Ch栄 t鵜ch UBND t雨nh (đ吋 ph嘘i h嬰p ch雨 đ衣o); 
- Các B瓜, ngành có tr逢運ng (đ吋 ph嘘i h嬰p ch雨 đ衣o); 
- Các đ挨n v鵜 thu瓜c B瓜 (đ吋 th詠c hi羽n); 
- L逢u: VT, TTr. 

KT. B浦 TR姶雲NG 
TH永 TR姶雲NG 

 
 
 
 

Ph衣m M衣nh Hùng 



  

M郁U K蔭 HO萎CH 
(Ban hành kèm theo Công v<n sぐ 5266/BGDAT-TTr ngày 24 tháng 10 n<m 2016 cてa Bじ Giáo 

dつc và Aào tＴo) 
…………………….(1) 

……………….(2) 
-------- 

C浦NG HọA XÃ H浦I CH曳 NGH┃A VI烏T NAM 
A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nh phúc  

--------------- 
S嘘: ……./KH-….(3) ……, ngày …… tháng ….. n<m …. (4) 

  

K蔭 HO萎CH 

Thanh tra n<m h丑c……….(5) 
C<n c泳 Thông t逢 s嘘 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 c栄a Thanh tra Chính ph栄 quy đ鵜nh vi羽c 
xây d詠ng, phê duy羽t đ鵜nh h逢噂ng ch逢挨ng trình thanh tra, k院 ho衣ch thanh tra; 

C<n c泳 Thông t逢 s嘘 51/2012/TT-BGDAT ngày 18/12/2012 c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy 
đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c và ho衣t đ瓜ng thanh tra c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c, tr逢運ng trung c医p chuyên 
nghi羽p; 
C<n c泳 ………………………………………………………….…………..(6) 
I. M影C AệCH, YÊU C井U (7) 
II. N浦I DUNG K蔭 HO萎CH THANH TRA 

(Nじi dung chi tiｘt có Phつ lつc kèm theo). 

III. T蔚 CH永C TH衛C HI烏N 

- Các bi羽n pháp t鰻 ch泳c th詠c hi羽n 

- Trách nhi羽m th詠c hi羽n 

  

N¬i nhｆn: 
-…….; (1) 
- …..; 
- L逢u: VT,…. 

CH永C V影 C曳A NG姶云I KÝ (8) 
(Chの ký, dＸu) 

____________________ 

(1) Tên c挨 quan ch栄 qu違n tr詠c ti院p (n院u có). 
(2) Tên c挨 quan ban hành k院 ho衣ch thanh tra. 
(3) Ch英 vi院t t逸t tên c挨 quan ban hành k院 ho衣ch thanh tra. 
(4) A鵜a danh, ngày, tháng, n<m ban hành k院 ho衣ch. 
(5) N<m k院 ho衣ch thanh tra. 
(6) C<n c泳 h逢噂ng d磯n công tác thanh tra n<m h丑c c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; th栄 tr逢荏ng c挨 
quan qu違n lý nhà n逢噂c, yêu c亥u công tác qu違n lý c栄a B瓜, ngành, đ鵜a ph逢挨ng. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2014/TT-TTCP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


(7) M映c đích, yêu c亥u c<n c泳 Ai隠u 2 Lu壱t Thanh tra n<m 2010; yêu c亥u trong công tác qu違n lý 
nhà n逢噂c c栄a B瓜, ngành, đ鵜a ph逢挨ng; yêu c亥u c栄a th栄 tr逢荏ng c挨 quan qu違n lý nhà n逢噂c cùng 
c医p; yêu c亥u công tác qu違n lý c栄a tr逢運ng... 
(8) Ch泳c v映 c栄a ng逢運i ký. 
  

PH影 L影C 

DANH M影C CÁC CU浦C THANH TRA 
(Ban hành kèm theo Kｘ hoＴch sぐ …../KH-…. ngày …/…/… cてa …………….) 

STT 
A嘘i t逢嬰ng 
thanh tra 

N瓜i dung 
thanh tra 

Th運i h衣n 
thanh tra 

Ph衣m vi 
thanh tra  

Th運i gian 
ti院n hành 

A挨n v鵜 
ch栄 trì  

A挨n v鵜 
ph嘘i h嬰p 

Ghi 
chú 

1                 
2                 
3                 

….                 
Ghi chú: 

Th運i h衣n thanh tra: Là th運i gian thanh tra tr詠c ti院p t衣i đ挨n v鵜 (không quá 30 ngày; tr逢運ng h嬰p 
v映 vi羽c ph泳c t衣p có th吋 kéo dài nh逢ng không quá 45 ngày). 
Ph衣m vi thanh tra: Theo th運i gian công vi羽c/ho衣t đ瓜ng đã th詠c hi羽n (6 tháng, 1 n<m, 2 n<m, 3 
n<m…). 
Th運i gian ti院n hành: Th運i gian th詠c hi羽n cu瓜c thanh tra (ghi rõ tháng nào trong n<m). 
  


