Mục 6. PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC
Điều 15. Chức năng
Phòng Thanh tra giáo dục có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong
việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác thanh tra; kiểm tra trong phạm vi quản lý
của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của
đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị và
cán bộ, viên chức trong lĩnh vực giáo dục.
Điều 16. Nhiệm vụ
1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt
và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.
2. Nghiên cứu, cụ thể hoá các văn bản, quy chế về hoạt động thanh tra, kiểm tra,
giám sát phù hợp với đặc điểm, tình hình Trường. Phồi hợp với phòng Tổ chức Hành chính xây dựng các văn bản quản lý nội bộ về hoạt động thanh tra, kiểm tra,
giám sát nội bộ.
3. Thanh tra việc thực hiện quy định của Pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với
tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.
4. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra theo chuyên đề, thanh tra thường xuyên
theo kế hoạch, thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình,
nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế in, quản lý, cấp phát văn
bằng, chứng chỉ của Trường; việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất
lượng giáo dục ở các đơn vị trong Trường; việc thực hiện chế độ chính sách cho
công chức, viên chức và người học.
6. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tham gia giải quyết
khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
7. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy
định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ,
hồ sơ, văn bản… liên quan đến hoạt động thanh tra.

8. Quản lý sổ đầu bài các lớp; theo dõi, nắm bắt tình hình giảng dạy của giảng
viên, tình hình học tập của sinh viên; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng đề
xuất các biện pháp tăng cường quản lý hiệu quả việc giảng dạy và học tập của giảng
viên, sinh viên trong toàn trường. Hàng tháng báo cáo tình hình giảng dạy và học
tập tại các cơ sở đào tạo cho Lãnh đạo nhà trường và các đơn vị có liên quan.
9. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác đánh giá hiệu quả, chất lượng đào tạo
của Trường.
10. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Trường
theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung
các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.
11. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định đối với các lĩnh vực có liên
quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương
tiện, trang thiết bị được giao; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị..
13. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác thực hiện các công tác phát sinh
trong quá trình hoạt động của trường.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

