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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập tổ trực thanh tra Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 

tỉnh Lâm Đồng năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư sổ 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về quy định to chức và hoạt động thanh tra các kỳ thỉ;

Căn cứ Quyết định sổ 26/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của ủy ban nhân 
dãn tỉnh Lâm Đông về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu to chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Công văn sổ 2188/BGDĐT-TTr ngày 26/5/2022 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo vê việc hướng dân thanh ưa, kiếm tra kỳ thi tot nghiệp Trung học phổ thông 
năm 2022;

Căn cứ Quyết định sổ 470/QĐ-SGDĐT ngày 07/6/2022 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Phương án, ban hành Ke hoạch thanh tra, 
kiêm tra Kỳ thỉ tot nghiệp Trung học pho thông năm 2022;

Căn cứ Công văn sổ 787/TTr-VP ngày 09/6/2022 của Thanh tra tỉnh về việc 
cử công chức tham gia các đoàn thanh tra, kiếm tra công tác chuẩn bị và tố chức 
Kỳ thỉ;

Theo đề nghị của Chảnh thanh tra và Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Sở 
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ trực thanh tra Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 

tỉnh Lâm Đồng năm 2022 gồm các ông (bà) có tên sau:

- Bà Lê Thái Loan, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ trưởng;

- Bà Lê Thị Lảnh, Thanh tra viên Thanh tra tỉnh, Thành viên;

- Bà Lê Thị Hồng Vũ, Thanh tra viên Thanh tra Sở GDĐT, Thành viên.

Thời gian làm việc: từ ngày 05/7/2022 đến khi két thúc Kỳ thi Tốt nghiệp 
Trung học phổ thông tỉnh Lâm Đồng năm 2022.

Tổ trực thanh tra có nhiệm vụ nhiệm vụ trực thanh tra, kiểm tra thi, theo dõi, 
nắm thông tin về hoạt động các tổ thanh tra coi thi, tham mưu xử lý những tình 
huống bất thường, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất; báo cáo, cung cấp 



thông tin kịp thời theo quy định.

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài 
chính; Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Giáo dục thường xuyên, Chánh thanh tra 
Sở GDĐT; các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.^
Nơi nhận: 
-Như Điều 2 (để t/h);
- Thanh tra Bộ GDĐT (để b/c);
- Ban chỉ đạo thi tỉnh Lâm Đồng (để b/c);
- Thanh tra tỉnh (để b/c);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TCHC, TTr.


