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TT 

TÀI LIỆU PHẢI CÔNG KHAI 

(Bao gồm tài liệu của các quý trước chưa 

công khai chuyển sang) 

TÀI LIỆU ĐÃ CÔNG KHAI 

TÀI 

LIỆU 

CHƯA 

CÔNG 

KHAI 

Ngày công 

khai 

Nội dung  

công khai 
Hình thức công khai 

Toàn 

văn 

Thông 

báo 

Cổng 

TTĐT 

tỉnh 

Trang 

TTĐT 

cơ quan 

Báo 

giấy 

Báo 

điện 

tử 

Đài 

PTTH 

tỉnh 

Đài 

TTTH 

huyện, 

TP 

A Công tác thanh tra, kiểm tra           

I Kết luận thanh tra, kiểm tra           

1 

Kết luận thanh tra số 1280/KL-SGDĐT 

ngày 16/9/2020 kết luận thanh tra công 

tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo 

bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2020 

17/9/2020 x   x      

2 

Kết luận thanh tra số 1768/KL-SGDĐT 

ngày 07/12/2020 kết luận thanh tra 

chuyên ngành tại Trường THPT Phan 

Chu Trinh, huyện Ngọc Hồi 

08/12/2020 x   x      

II 
Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm 

tra 
          

III 
Việc xử lý vi phạm, sai phạm theo kết 

luận thanh tra, kiểm tra 
          

IV 
Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh 

tra, kiểm tra 
          

B 
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh 
          



 2 

I Quyết định giải quyết khiếu nại           

II Kết luận nội dung tố cáo           

1 

Thông báo số 201/TB-SGDĐT ngày 

09/12/2020 về kết quả kiểm tra nội dung 

thông tin tố cáo của công dân tại Trường 

Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ 

Rông 

10/12/2020 x   x      

III 
Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh 
          

C Công tác phòng, chống tham nhũng           

1 

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng tại Trường THPT Trường Chinh 

         x 

 * Ghi chú: Cột ngày công khai: ghi ngày, tháng, năm bắt đầu thực hiện công khai tài liệu. Đối với cột tài liệu đã công khai và 

chưa công khai: đánh dấu x vào các cột tương ứng. 
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