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Giảng viên phòng TTKT & 

KĐCL 

Trưởng phòng TTKT & 

KĐCL 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 



I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

1.  Mục đích, yêu cầu: 

Thống nhất hoạt động thanh tra thường xuyên, đột xuất trong trường Cao đẳng 

Công nghiệp Thái Nguyên. 

 Khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của 

các tổ chức hoặc cá nhân trong nhà trường; đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp 

luật; quy chế hoạt động của Trường. 

2. Phạm vi áp dụng :  

Đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, công chức được giao nhiệm vụ thanh 

tra. 

 Các cá nhân và đơn vị trong trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên có 

liên quan. 

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT. 

  1. Định nghĩa: 

 Là một chức năng của quản lý Nhà nước, thanh tra phải thể hiện như một tác động 

tích cực nhằm thực hiện quyền lực của chủ thể quản lý đối với đối tượng quản lý. 

Nói về quyền lực nhà nước trong quá trình thanh tra cũng có nghĩa là xác định về mặt 

pháp lý tính chất nhà nước của tổ chức thanh tra. 

2. Từ viết tắt:  

ĐTTT: Đối tượng thanh tra 

TTKT & KĐCL: Thanh tra khảo thí và Kiểm định chất lượng 

BGH: Ban Giám hiệu 

III. NỘI DUNG: 

1. Lưu đồ: 
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1. Xây dựng kế hoạch 

thanh tra của năm học

3. Ban hành Thông báo, 

Quyết định thanh tra

2. Xem xét, phê duyệt

4. Tiến hành thanh tra

5. Kết luận thanh tra

6. Lưu trữ Hồ sơ
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2. Diễn giải: 

Tên bước công việc NỘI DUNG 
Người chịu  

trách nhiệm 
Mẫu/tên hồ sơ 

1. Xây dựng kế hoạch 

thanh tra của năm 

học 

 Phòng TTKT&KĐCL căn cứ vào: Kế hoạch năm học; Điều kiện 

thực tiễn Nhà trường, Phòng TTKT&KĐCL xây dựng Kế hoạch 

thanh tra trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt; 

Thanh tra đột xuất: Khi có vấn đề đột xuất hay khi được Hiệu trưởng 

yêu cầu, phòng TTKT&KĐCL xây dựng kế hoạch thanh tra đột xuất, 

trình BGH xem xét phê duyệt 

Trưởng phòng 

TTKT & KĐCL 
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2. Xem xét phê duyệt 

BGH xem xét kế hoạch thanh tra : 

+ Nếu đồng ý: ký phê duyệt để phòng TTKT & KĐCL triển khai; 

+ Nếu không đồng ý: Ghi ý kiến để phòng TTKT & KĐCL điểu chỉnh, 

bổ sung, thay đổi theo ý kiến chỉ đạo. 

BGH  

3. Ban hành Thông 

báo, Quyết định thanh 

tra 

- Sau khi được phê duyệt kế hoạch thanh tra của năm học, Phòng 

TTKT & KĐCL soạn thảo và ban hành Thông báo thanh tra tới các đơn 

vị được thanh tra đề nghị đối tượng thanh tra chuẩn bị báo cáo và hồ sơ 

theo các nội dung yêu cầu; 

- Phòng TTKT & KĐCL soạn thảo và ban hành Quyết định thành lập 

Đoàn thanh tra; 

- Phòng TTKT & KĐCL xây dựng kế hoạch thanh tra và gửi tới các 

thành viên trong đoàn thanh tra để thực hiện. 

Phòng TTKT & 

KĐCL 
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4. Tiến hành  thanh 

tra 

* Chuẩn bị thanh tra:  

- Trưởng đoàn Thanh tra đăng ký, xếp lịch công tác tuần; 

- Các đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra gửi báo cáo theo nội 

dung thanh tra theo thông báo cho Đoàn thanh tra; 

- Họp đoàn thanh tra, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng 

thành viên trong Đoàn, thống nhất tiến trình làm việc; 

- Đoàn thanh tra gửi danh mục các tài liệu, minh chứng cần được 

kiểm tra, số lượng và thành phần đối tượng cần phỏng vấn (nếu cần) 

cho ĐTTT chuẩn bị; 

- ĐTTT chuẩn bị các tài liệu, minh chứng, đối tượng phỏng vấn theo 

yêu cầu. 

* Tiến hành thanh tra: 

  - Đoàn thanh tra họp cùng ĐTTT lần 1 thực hiện các nội dung: 

+ Đọc quyết định thanh tra, cách thức tiếp cận của Đoàn thanh tra; 

+ ĐTTT báo cáo theo các nội dung thanh tra được yêu cầu; 

+ Các thành viên Đoàn Thanh tra cùng ĐTTT trao đổi ban đầu để làm 

rõ các vấn đề trong báo cáo và yêu cầu bổ sung minh chứng, tài liệu 

(nếu cần). 

- Các nhóm phụ trách nghiên cứu các hồ sơ minh chứng và quan sát, 

phỏng vấn những cá nhân có liên quan. ĐTTT hỗ trợ, cung cấp các 

minh chứng được yêu cầu phát sinh trong quá trình thanh tra 

- Các nhóm phụ trách gửi kết quả thanh tra nội dung được phân công 

cho Trưởng đoàn thanh tra để tổng hợp và dự thảo kết luận. 

- Đoàn thanh tra họp lần 2 cùng với ĐTTT thực hiện các nội dung 

sau: 

+ Thông báo kết quả sơ bộ buổi làm việc và các phát hiện trong quá 

trình làm việc cho ĐTTT.  

+ Đoàn Thanh tra và ĐTTT trao đổi làm rõ hơn các kết quả thanh tra 

+  Thư ký ghi biên bản theo tiến trình thanh tra. 

Trưởng đoàn Thanh 

tra 

 

ĐTTT 

 

 

Đoàn Thanh tra 

 

 

 

Đoàn thanh tra và 

ĐTTT 
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5. Kết luận thanh tra 

- Sau buổi làm việc cùng ĐTTT, căn cứ vào biên bản làm việc, 

Trưởng đoàn Thanh tra và Thư ký Đoàn dự thảo lần 1 kết luận thanh 

tra và gửi đến các thành viên của Đoàn thanh tra xin ý kiến góp ý. 

- Sau khi các thành viên Đoàn TT đã thống nhất về nội dung dự thảo 

kết luận thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra gửi dự thảo kết luận thanh 

tra lần 2 cho ĐTTT để lấy ý kiến phản hồi. 

- Trong các ngày làm việc, sau khi nhận dự thảo kết luận thanh tra, 

ĐTTT phải có trách nhiệm phản hồi cho Đoàn Thanh tra, nêu rõ các ý 

kiến nhất trí hoăc không nhất trí. Trường hợp không nhất trí với bản 

Dự thảo phải nêu rõ lý do và kèm theo các minh chứng. Nếu quá thời 

hạn trên mà không phản hồi thi coi như đồng ý với Dự thảo kết luận 

của Đoàn Thanh tra. 

- Trưởng đoàn thanh tra hoàn thiện kết luận thanh tra, ban hành thông 

báo kết luận thanh tra và gửi tới các đơn vị và cá nhân có liên quan. 

- Trưởng đoàn Thanh tra lập báo cáo kết quả thanh tra, trình Hiệu 

trưởng xem xét và chỉ đạo. 

 

Đoàn Thanh tra 

 

 

 

 

ĐTTT 
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6. Lưu Hồ sơ Lưu trữ hồ sơ theo quy định 
Phòng TTKT & 

KĐCL 
 

IV. BIỂU MẪU ÁP DỤNG 

TT Tên biểu mẫu Mã hoá Thời gian lưu tối thiểu  

1 Kế hoạch Thanh tra của năm học BM.TTKT.02.01 Phòng TTKT&KĐCL 5 năm 

2 Thông báo thanh tra BM.TTKT.02.02 Phòng TTKT&KĐCL 5 năm 

3 Quyết định thanh tra BM.TTKT.02.03 Phòng TTKT&KĐCL 5 năm 

4 Kế hoạch thanh tra BM.TTKT.02.04 Phòng TTKT&KĐCL 5 năm 

5 Thông báo về kết luận thanh tra  BM.TTKT.02.05 Phòng TTKT&KĐCL 5 năm 



 

 


