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BÁO CÁO 

Kết quả công khai kết luận, kết quả xử lý vụ việc trên trang thông tin điện 

tử và các phương tiện truyền thông, quý III năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 671/TTr-P4 ngày 08/9/2020 của Thanh tra tỉnh Kon 

Tum về việc báo cáo kết quả công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc trên 

Cổng, Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh 

quý III năm 2020; 

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả công khai, như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG KHAI 

1. Quý III năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện công khai 04 

Tài liệu: Kết luận thanh tra số 827/KL-SGDĐT ngày 29/6/2020 về việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường phổ 

thông Dân tộc nội trú huyện Kon Rẫy năm 2020; Kết luận thanh tra số 1020/KL-

SGDĐT ngày 29/7/2020 về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2020; Kết luận thanh tra số 1109/KL-SGDĐT ngày 14/8/2020 về công tác 

in sao đề thi và coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020; Kết luận thanh 

tra số 1147/KL-SGDĐT ngày 24/8/2020 về việc thanh tra công tác chấm thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 2020. 

2. Riêng Kết luận thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo 

bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, chưa công khai do đang trong 

thời gian thực hiện thanh tra. 

3. Nội dung và hình thức công khai: Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo và 

thực hiện niêm yết công khai tại bảng tin của đơn vị và đăng trên trang thông tin 

điện tử: http://kontum.edu.vn/ và http://tên đơn vị trực thuộc.edu.vn/.  

Đơn vị tính: tài liệu 
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I VỀ TÀI LIỆU CÔNG KHAI     

1 Số tài liệu phát sinh phải công khai 0 0 0 0 

2 Số tài liệu được công khai      

 - Tài liệu được công khai quý III 03 0 01 04 
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3 Số tài liệu chưa công khai     

 - Tài liệu phát sinh trong quý III 01 0 0 01 

II VỀ NỘI DUNG CÔNG KHAI     

1 Công khai toàn văn x  x  

III VỀ HÌNH THỨC CÔNG KHAI     

1 Trên Trang TTĐT cơ quan, đơn vị x  x  

(Danh mục tài liệu công khai chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

1. Ưu điểm 

Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở đã thực hiện 

công khai Kết luận thanh tra, Thông báo kết quả kiểm tra, kết quả xử lý các vụ 

việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và 

phòng, chống tham nhũng đảm bảo theo quy định. Nội dung và hình thức niêm 

yết công khai tại bảng tin và đăng trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

Đối với các nội dung công khai thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thực 

hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai 

đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Bên cạnh 

đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

công khai tại các cơ sở giáo dục, qua đó kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Khó khăn, vướng mắc: Không. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không. 

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thanh tra tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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