
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SGDĐT Kon Tum, ngày      tháng      năm       

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc công nhận và cấp thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục 

tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2020-2023 

 

GIÁM  ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy 

định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; 

Căn cứ Thông tư số 24/VBHN-BGDĐT ngày 20/10/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum;  

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục tỉnh Kon 

Tum, nhiệm kỳ 2020-2023, gồm: 191 ông (bà) có tên tại Phụ lục 1, 2 kèm theo. 

Điều 2. Cộng tác viên thanh tra giáo dục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và 

chế độ, chính sách đãi ngộ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành của nhà nước.  

Điều 3. Ông (bà) trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; thủ 

trưởng đơn vị có liên quan và ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT (để biết); 

- UBND các huyện, TP (để phối hợp); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Phận 
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