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QUYẾT ĐỊ
NH
Vềviệ
c thanh tra công tác tổchức và hoạt độ
ng
Trung tâm Ngoại ngữ, Tin họ
c, năm 2019
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈ
NH ĐỒNG THÁP
Că
n cứLuậ
t thanh tra ngày 15 tháng 11 nă
m 2010;
Că
n cứNghịđị
nh số86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 nă
m 2011 củ
a Chính
phủquy đị
nh chi tiế
t và hướng dẫ
n thi hành một sốđiề
u củ
a Luậ
t thanh tra;
Că
n cứNghịđị
nh số42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 nă
m 2013 củ
a Chính
phủvềtổchức và hoạ
t động củ
a thanh tra giáo dụ
c;
Că
n cứQuyế
t đị
nh số14/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 nă
m 2016 củ
a Ủy
ban nhân dân tỉ
nh Đồng Tháp vềviệ
c ban hành Quy đị
nh vềchức nă
ng, nhiệ
m vụ
,
quyề
n hạ
n và cơcấ
u tổchức củ
a SởGiáo dụ
c và Đà
o tạ
o tỉ
nh Đồng Tháp;
Că
n cứKếhoạ
ch số168/KH-TTr ngày 30 tháng 8 nă
m 2018 củ
a Thanh tra Sở
Giáo dụ
c và Đà
o tạ
o (GDĐT) vềkếhoạ
ch thanh tra nă
m họ
c 2018-2019;
Xét đềnghịcủ
a Chánh Thanh tra SởGDĐT,
QUYẾT ĐỊ
NH:
Điề
u 1. Thanh tra công tác tổchức và hoạ
t động củ
a các Trung tâm Ngoạ
i
ngữ, Tin học thuộc các huyệ
n: Cao Lãnh, Tân Hồng, Tháp Mười, Châu Thành; thị
xã Hồng Ngự; thành phố: Sa Đé
c, Cao Lãnh theo quy đị
nh tạ
i Thông tư số
21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 nă
m 2018 củ
a BộGDĐT ban hành Quy chế
tổchức và hoạ
t động củ
a Trung tâm Ngoạ
i ngữ, Tin học.
Thời kỳthanh tra: Nă
m 2019.
Thời hạ
n thanh tra là 30 ngày, kểtừngày công bốQuyế
t đị
nh thanh tra.
Kinh phí
: SởGDĐT chi chếđộtrong thời gian thanh tra.
Điề
u 2. Thành lậ
p Đoàn Thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Lý Bả
o Toạ
i, Phó Chánh Thanh tra SởGDĐT, Trưởng đoàn
2. Ông Nguyễ
n Vă
n Công, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB SởGDĐT, Phó
Trưởng đoàn
3. Ông Lê Thanh Phong, Thanh tra viên SởGDĐT, Thành viên

4. Ông Nguyễ
n Công Sĩ
, Thanh tra viên SởGDĐT, Thành viên
5. Ông Thái Minh Nhựt, Chuyên viên Phòng TCCB SởGDĐT, Thành viên
6. Ông Trầ
n Quốc Vinh, Chuyên viên Phòng GDTrH-TXCN SởGDĐT,
Thành viên
7. Ông Nguyễ
n Thanh Phương, Chuyên viên Phòng GDTrH-TXCN Sở
GDĐT, Thành viên
Điề
u 3. Đoàn Thanh tra có nhiệ
m vụvà quyề
n hạ
n:
- Xây dựng kếhoạ
ch thanh tra trình Giám đốc Sởphê duyệ
t; Tiế
n hành thanh
tra, báo cáo kế
t quả
, tham mưu Giám đốc Sởkế
t luậ
n; xửlý sau thanh tra.
- Thực hiệ
n nhiệ
m vụ
, quyề
n hạ
n tạ
i Điề
u 53 và Điề
u 54 củ
a Luậ
t Thanh tra.
Điề
u 4. Giám sát hoạ
t động củ
a Đoàn thanh tra:
Ông Trầ
n Thanh Liêm, Giá
m đốc SởGDĐT thực hiệ
n tựgiám sát hoạ
t động
củ
a Đoàn thanh tra theo quy đị
nh tạ
i Thông tưsố05/2015/TT-TTCP ngày 10 tháng
9 nă
m 2015 củ
a Thanh tra Chính phủquy đị
nh vềgiám sát hoạ
t động củ
a Đoàn
Thanh tra.
Điề
u 5. Các thành viên có tên tạ
i Điề
u 2, Chánh Vă
n phòng, Chánh Thanh tra,
Trưởng phòng các Phòng: Tổchức Cán bộ, Giáo dụ
c Trung học-Thường xuyên và
Chuyên nghiệ
p, Kếhoạ
ch Tài chính; Giám đốc các Trung tâm Ngoạ
i ngữ, Tin học
thuộc các huyệ
n: Cao Lãnh, Tân Hồng, Tháp Mười, Châu Thành, thịxã Hồng Ngự,
thành phố: Sa Đé
c, Cao Lãnh chị
u trách nhiệ
m thi hành Quyế
t đị
nh này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Thanh tra Tỉ
nh Đồ
ng Tháp (báo cáo);
- Thanh tra BộGDĐT (báo cáo);
- NhưĐiề
u 5 (thực hiệ
n);
- Lưu: VT, TTr, S, 35b

Trần Thanh Liêm

2

