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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp
trung học phổ thông năm 2019

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2016
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quy định về tổ chức và hoạt động thanh
tra các kỳ thi;
Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân cấp về quản lý
tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị
sự nghiệp các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Công văn số 1960/BGDĐT-TTr ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Bộ
GDĐT về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung học phổ thông (THPT)
quốc gia năm 2019; Hướng dẫn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27 tháng 3 năm
2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công
nhận tốt nghiệp THPT năm 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Sở
GDĐT Đồng Tháp về việc tổ chức kiểm tra, thanh tra kỳ thi THPT quốc gia năm
2019;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở GDĐT,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 tại
Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT của Sở GDĐT. Nội dung thanh tra quy
định tại Điều 13 Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT; quy định từ Điều 32 đến Điều
41 Quy chế thi và Phụ lục VII Hướng dẫn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27 tháng
3 năm 2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và
xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019.
Thời kỳ thanh tra: Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Thời gian kể từ ngày Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT bắt đầu làm việc
đến khi hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Kinh phí: Sở GDĐT chi chế độ theo quy định hiện hành.
Điều 2. Thành lập Đoàn Thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng đoàn;
2. Ông Lý Bảo Toại, Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT, Thành viên;
3. Ông Nguyễn Công Sĩ, Thanh tra viên Sở GDĐT, Thành viên.
Điều 3. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn:
- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở GDĐT phê duyệt; tiến
hành thanh tra theo nội dung, kế hoạch được phê duyệt; báo cáo kết quả thanh tra;
tham mưu Giám đốc Sở GDĐT ban hành kết luận thanh tra; theo dõi xử lý sau
thanh tra.
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều 53, Điều 54 của Luật Thanh
tra.
Giao cho ông Nguyễn Thanh Danh chỉ đạo, theo dõi, trình Giám đốc Sở
GDĐT xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn Thanh tra.
Điều 4. Giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra
Ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở GDĐT tự giám sát hoạt động của
Đoàn Thanh tra theo Quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10 tháng 9
năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn
Thanh tra.
Điều 5. Các Ông (Bà) có tên tại Điều 2, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh
tra, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5 (thực hiện);
- Các Phó Giám đốc (để biết);
- Lưu : VT, TTr, To , 5b
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