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CHỈ THỊ

v ề  việc tăng cưòng thanh tra giáo dục 
đáp ứng yêu cầu đổi mói giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học

Ngày 20/12/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Chỉ 
thị số 5972/CT-BGDĐT về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu 
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sau gần 4 năm thực hiện Chỉ thị 
số 5972./CT-BGDĐT, công tác thanh tra giáo dục đã đạt được nhiều kết quả tích 
cực: Đội ngũ Thanh tra giáo dục các cấp tiếp tục được kiện toàn, bố sung; hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo được tăng 
cường; kịp thời phát hiện những vướng mắc, chấn chỉnh, xử lý theo quy định pháp 
luật, góp phần củng cố nề nếp, kỷ cương trong hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, hệ 
thống Thanh tra giáo dục còn những hạn chế, bất cập: Có Sở GDĐT không có 
Thanh tra Sở theo quy định của Luật Thanh tra 2010; đội ngũ cán bộ thanh tra Sở 
GDĐT không ổn định, số lượng chưa đáp ứng yêu cầu công việc; chất lượng hoạt 
động thanh tra còn nhiều hạn chế. Thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học 
không ốn định, vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về nghiệp vụ; nhiều cơ sở giáo dục 
đại học chưa có cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ. Công tác phối hợp trong 
hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; hiệu quả thực hiện kết 
luận thanh tra còn hạn chế.

Đe công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đoi mới giáo dục pho thông 
và tự chủ đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn ngành tiếp tục 
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng 
Bộ GDĐT; đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1, Đấy mạnh công tác tuyên truyền, pho biến pháp luật về giáo dục như Luật 
Giáo dục số 43/2019/QH13 ngày 14/6/2019, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục 
đại học số 34/2018/QH 14 ngày 19/11/2018, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật sửa đối, bố sung của một số điều của Luật Giáo dục đại học; quy định 
pháp luật vê thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết to cáo, phòng chống tham 
nhũng và tiếp công dân đến các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động trong toàn ngành để thống nhất thực hiện; quán triệt Kết luận sổ 51-KL/TW 
ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các quan điểm, định hướng 
của Đảng, Nhà nước về đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học. 
Người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt sâu 
sắc vị trí, vai trò công tác thanh tra và trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo
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dục, cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 
toàn ngành Giáo dục đối vói công tác thanh tra. chú trọng đến phương pháp, đối 
tượng, địa điếm và hình thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực hiệu quả, tránh 
chung chung, hình thức.

2. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản, quy định pháp luật, hướng dẫn về
thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp
công dân và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng yêu cầu đối mới giáo
dục pho thông và tự chủ giáo dục đại học.

3. Xây dựng hệ thống thanh tra giáo dục
a) Kiện toàn cơ cấu tố chức, nhân sự làm công tác thanh tra, cộng tác viên 

thanh tra giáo dục theo đúng quy định hiện hành; có cán bộ phụ trách các lĩnh vực 
theo chức năng nhiệm vụ; cán bộ phụ trách Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải 
quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng và thực hiện kết luận 
thanh tra. Sở GDĐT chưa có Thanh tra sở, nhất thiết phải thành lập Thanh tra sở 
theo đúng quy định pháp luật.

b) Tiếp tục tố chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 
làm công tác thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục theo hướng chuấn hóa, 
chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục phố thông và tự chủ giáo dục 
đại học; công nhận cộng tác viên thanh tra đảm bảo chất lượng, số lượng theo quy 
mô giáo dục.

c) ứ n g  dụng Công nghệ thông tin, phần mềm quản lý công tác thanh tra 
trong quản lý hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; tăng 
cường các điều kiện bảo đảm về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt 
động thanh tra đảm bảo thiết thực hiệu quả.

d) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, cơ quan thanh tra các 
cấp, trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiếm tra tránh chồng chéo hoặc buông 
lỏng trong thanh tra, kiêm tra, chú trọng thực hiện kết luận thanh tra các cấp.

4. Tổ chức thực hiện
a) Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối họp với các Vụ, Cục chức năng của Bộ rà soát trình Bộ trưởng 

xem xét quyết định:
+ Hoàn thiện quy định pháp luật về thanh tra giáo dục; hoàn thiện chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tố chức của Thanh tra Bộ; bố sung đội ngũ cán bộ, công chức 
thanh tra đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, biên chế được 
duyệt theo quy định;

+ Tăng cường công tác dự báo, tham mưu để xử lý kịp thời, nghiêm minh 
các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra có 
hiệu quả, tránh chồng chéo, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nội dung:
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+ v ề  thực hiện đối mới giáo dục phố thông; Các điều kiện đảm bảo cho việc 
triến khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục pho thông mới, tố chức kỳ thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông, việc bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, việc tổ chức dạy 
học ngoại ngữ, hoạt động trải nghiệm, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 
dạy học và quản lý giáo dục, công nhận trường chuấn quốc gia, việc thực hiện 
công khai;

+ Việc thực hiện tự chủ giáo dục đại học: To chức và hoạt động của hội đồng 
trường; việc xây dựng và ban hành văn bản theo thấm quyền; việc thực hiện tự 
chủ về tổ chức, bộ máy; tự chủ tài chính; tự chủ về mở ngành đào tạo, to chức 
tuyến sinh, liên kết đào tạo, kiếm, định chất lượng giáo dục, quản lý đào tạo, quản 
lý văn bằng, chứng chỉ; nghiên cứu, chuyến giao khoa học, công nghệ; hợp tác 
quốc tế; việc thực hiện công khai. Đấy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện kết luận thanh tra, lập thời truyền thông để xã hội cùng giám sát;

+ Tăng cường thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của các bộ 
ngành, địa phương theo quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 
21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

- Chủ trì, phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý 
giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, 
bo sung, chương trình; cập nhật tài liệu bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo 
dục đế phù họp với mục tiêu hoạt động thanh tra theo yêu cầu đối mới giáo dục 
phố thông và tự chủ giáo dục đại học; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra giáo dục và cộng tác viên thanh tra giáo dục.

- Chủ trì tổ chức tổng kết việc thực hiện Đe án “Tăng cường năng lực thanh 
tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 
2020” theo Quyết định số 4405/QĐ-BGDĐT, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, đề 
xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục toàn ngành.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo
- Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định tiêu chuẩn Chánh 

Thanh tra Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở; bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở, Phó 
Chánh Thanh tra Sở, ngạch thanh tra theo quy định.

- Chấm dứt tình trạng không có Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Chỉ đạo Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm 

trong đó tập trung vào việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 
thông mới, việc bồi dưỡng, tập huấn giáo viên; các điều kiện đảm bảo cho việc 
dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; chuẩn bị cho 
việc đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2021 theo lộ trình, 
phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp 
ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020” theo 
Quyết định số 4405/QĐ-BGDĐT và Nghị định số 42/2013/NĐ-CP tại địa
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phương, báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 
30/6/2020.

c) Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học
- Xây dựng và bố trí lực lượng thanh tra nội bộ thiết thực, hiệu quả đáp ứng 

yêu câu tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình; đảm bảo kinh phí và các điều 
kiện cho hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố 
cáo, phòng chống tham nhũng và các khoản chi khác đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ có trọng tâm, trong điếm trong 
đó tập trung vào việc thực hiện tự chủ giáo dục đại học như: Hoạt động của hội 
đồng trường; việc xây dựng và ban hành văn bản theo thấm quyền; việc thực hiện 
tự chủ về tố chức, bộ máy; tự chủ tài chính; tự chủ về mở ngành đào tạo, tuyến 
sinh, liên kết đào tạo, kiếm định chất lượng giáo dục, quản lý đào tạo, quản lý văn 
bằng, chứng chỉ; nghiên cứu, chuyến giao khoa học, công nghệ; họp tác quốc tế; 
việc theo dõi, đôn đôc, kiếm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

- Thực hiện nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị trong việc tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng tại đơn vị theo quy 
định pháp luật.

5. Giao Chánh Thanh tra Bộ giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiếm tra, 
giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Bộ trưởng tình hình thực 
hiện Chỉ thị; tham mưu tô chức sơ kêt, tông kêt, khen thưởng các cá nhân, tập thê 
thực hiện tốt Chỉ thị.

Chỉ thị này được phô biên đến tât cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động ở các cơ sở giáo dục trong cả nước và các đơn vị liên quan đế tố chức quán 
triệt và thực hiện.
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