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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 39/2013/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013 

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục 

 

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

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính 

phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và 

hoạt động thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 

quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Hướng dẫn về thanh tra 

chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn về nội dung thanh tra, hoạt động thanh tra và trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thanh tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi là thanh tra chuyên ngành). 

2. Thông tư này áp dụng đối với các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và 

đào tạo; Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra sở giáo dục và đào tạo; Chánh 

thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chánh thanh tra sở giáo dục và đào tạo; trưởng 

đoàn thanh tra chuyên ngành, thành viên đoàn thanh tra chuyên ngành; thanh tra viên 

được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; các cơ sở giáo dục thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức và cá nhân có 

liên quan. 
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Điều 2. Nguyên tắc hoạt động thanh tra chuyên ngành 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, 

công khai, dân chủ, kịp thời. 

2. Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các 

cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của 

cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng thanh tra. 

3. Tiến hành thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ về chuyên môn, 

nghiệp vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

4. Kết hợp giữa hoạt động thanh tra nhà nước, thanh tra nội bộ, kiểm tra, kiểm 

định chất lượng giáo dục, đánh giá nhà giáo và hoạt động thanh tra nhân dân theo 

quy định của pháp luật. 

Chương II 

NỘI DUNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

Điều 3. Thanh tra chuyên ngành đối với sở giáo dục và đào tạo 

1. Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

2. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, cho phép thành 

lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục. 

3. Ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về giáo dục. 

4. Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị giáo 

dục. 

5. Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện nội 

dung, phương pháp giáo dục; quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; thực hiện phổ 

cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; hoạt động liên 

kết đào tạo, mở ngành đào tạo, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo 

dục theo thẩm quyền. 

6. Chỉ đạo và thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và thực 

hiện chế độ, chính sách đối với người học. 

7. Chỉ đạo và thực hiện các quy định về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đối 

với giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh và đối với cơ sở giáo dục đại học, 

trung cấp chuyên nghiệp theo phân cấp. 

8. Chỉ đạo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo 

dục, xã hội hóa giáo dục. 

9. Chỉ đạo việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các 

nguồn lực tài chính khác. 

10. Quản lý các hoạt động du học tự túc trên địa bàn. 
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11. Chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải 

quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, báo cáo, thống kê, công khai về giáo dục đối 

với các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc. 

Điều 4. Thanh tra chuyên ngành đối với phòng giáo dục và đào tạo 

1. Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh. 

2. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập, cho phép 

thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục. 

3. Ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về giáo dục. 

4. Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị giáo 

dục. 

5. Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện nội 

dung, phương pháp giáo dục; quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; thực hiện phổ 

cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; cho phép hoạt 

động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục theo thẩm quyền. 

6. Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và thực hiện chế 

độ, chính sách đối với người học. 

7. Chỉ đạo và thực hiện các quy định về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. 

8. Chỉ đạo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, xã hội hóa giáo dục. 

9. Chỉ đạo việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các 

nguồn lực tài chính khác. 

10. Chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố 

cáo, phòng chống tham nhũng, báo cáo, thống kê, công khai về giáo dục đối với các 

cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Điều 5. Thanh tra chuyên ngành đối với cơ sở giáo dục đại học và trường 

trung cấp chuyên nghiệp 

1. Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên 

nghiệp bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; 

xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo 

dục; công tác thanh tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động 

theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. 

2. Thực hiện quy chế đào tạo, liên kết đào tạo; quy định về mở ngành đào tạo; 

xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo; quy 

chế thi cử; việc in, quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ. 

3. Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ, 

chính sách đối với người học. 
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4. Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, 

đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và 

người lao động khác. 

5. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục. 

6. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính 

khác. 

7. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển 

giao công nghệ; thực hiện dịch vụ khoa học; tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế về 

giáo dục. 

8. Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục đại học, trung cấp 

chuyên nghiệp. 

Điều 6. Thanh tra chuyên ngành đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên 

1. Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo 

dục thường xuyên bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục 

pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh 

vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và 

hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. 

2. Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; 

việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ 

em. 

3. Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ, 

chính sách đối với người học. 

4. Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, 

đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và 

người lao động khác. 

5. Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm. 

6. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về kiểm định 

chất lượng giáo dục. 

7. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính 

khác. 

8. Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục mầm non, phổ thông, 

giáo dục thường xuyên. 

Điều 7. Thanh tra chuyên ngành đối với hoạt động hợp tác đầu tư có yếu tố 

nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

1. Đối với liên kết đào tạo 

a) Việc cấp giấy phép hoạt động liên kết; 

b) Việc thực hiện quy định về hình thức, đối tượng, phạm vi, thời hạn liên kết 

đào tạo; tuyển sinh, thực hiện chương trình giáo dục, cấp văn bằng, chứng chỉ; tiêu 

chuẩn giáo viên; việc thực hiện quy định về điều kiện liên kết đào tạo, kiểm định chất 
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lượng giáo dục; việc thực hiện quy định về thủ tục, thẩm quyền phê duyệt, gia hạn, 

chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo. 

2. Đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 

a) Thực hiện quy định về thủ tục thành lập cơ sở giáo dục, cho phép hoạt động 

giáo dục; thực hiện quy định về việc mở phân hiệu cơ sở giáo dục; 

b) Việc thực hiện các quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và các điều 

kiện đảm bảo chất lượng giáo dục khác; tuyển sinh, thực hiện chương trình giáo dục; 

kiểm định chất lượng giáo dục, cấp phát văn bằng, chứng chỉ. 

3. Đối với văn phòng đại diện 

a) Thực hiện quy định về thủ tục thành lập văn phòng đại diện, cho phép hoạt 

động giáo dục; 

b) Thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, thời hạn hoạt động; việc 

thực hiện quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt, gia hạn và chấm dứt 

hoạt động; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài. 

Điều 8. Thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân khác tham gia 

hoạt động giáo dục 

1. Thẩm quyền thành lập tổ chức, cho phép hoạt động giáo dục đối với tổ chức, 

cá nhân tham gia hoạt động giáo dục; nội dung quyết định thành lập, cho phép hoạt 

động giáo dục; đối tác liên kết với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục (nếu 

có). 

2. Thực hiện quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và các điều kiện đảm 

bảo chất lượng giáo dục khác. 

3. Việc tuyển sinh, thực hiện chương trình giáo dục, cấp phát văn bằng, chứng 

chỉ. 

4. Việc thông tin, công khai hoạt động giáo dục và báo cáo về hoạt động giáo 

dục với cơ quan có thẩm quyền. 

Chương III 

HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

Điều 9. Thẩm quyền, đối tượng thanh tra 

1. Thanh tra Bộ: Thanh tra chuyên ngành đối với các sở giáo dục và đào tạo; các 

đại học; học viện, trường đại học, viện, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên 

nghiệp, cơ sở giáo dục khác; cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài 

tham gia hoạt động giáo dục tại Việt Nam. 

2. Thanh tra sở: Thanh tra chuyên ngành đối với phòng giáo dục và đào tạo, cơ 

sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên 

biệt; trường đại học, học viện, viện, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên 

nghiệp (không bao gồm các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp 

công lập của các Bộ, cơ quan ngang bộ đóng trên địa bàn) theo phân cấp quản lý nhà 
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nước về giáo dục; cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài tham gia 

hoạt động giáo dục tại địa phương. 

Điều 10. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra, thành lập đoàn thanh tra và 

phân công thanh tra viên tiến hành thanh tra độc lập 

1. Chánh Thanh tra Bộ, Chánh thanh tra sở ra quyết định thanh tra và thành lập 

đoàn thanh tra theo kế hoạch và thanh tra chuyên ngành đột xuất. 

2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở 

giáo dục và đào tạo ra quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra. 

3. Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra sở giáo dục và đào tạo ra quyết định 

phân công thanh tra viên thuộc phạm vi quản lý tiến hành thanh tra chuyên ngành 

độc lập. 

4. Nội dung quyết định thanh tra theo quy định tại Khoản 1, Điều 52 Luật Thanh 

tra. Nội dung quyết định phân công thanh tra viên tiến hành thanh tra độc lập theo 

quy định tại Điều 29 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP. 

Căn cứ vào tình hình và yêu cầu quản lý cụ thể, người ra quyết định thanh tra 

lựa chọn một số nội dung nêu tại Chương II Thông tư này để quyết định thanh tra đối 

với một đối tượng hoặc lựa chọn một nội dung để thanh tra chuyên đề đối với một số 

đối tượng khác nhau. 

Điều 11. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn thanh tra 

1. Đoàn thanh tra chuyên ngành có trưởng đoàn thanh tra và các thành viên; 

thành viên đoàn thanh tra gồm có: thanh tra viên, công chức cơ quan thanh tra và 

cộng tác viên thanh tra; trường hợp cần thiết có phó trưởng đoàn thanh tra. 

3. Đoàn thanh tra chuyên ngành được thành lập để tiến hành cuộc thanh tra theo 

phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra. 

4. Trưởng đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 

53 của Luật Thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người ra quyết định 

thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra. 

Trưởng đoàn thanh tra được sử dụng dấu của cơ quan chủ trì tiến hành thanh tra 

để ban hành văn bản của đoàn thanh tra. 

5. Thành viên đoàn thanh tra, thanh tra viên có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 

định tại Điều 54 của Luật Thanh tra. 

Điều 12. Hoạt động thanh tra của thanh tra viên tiến hành thanh tra độc 

lập 

Thời hạn thanh tra chuyên ngành độc lập theo quy định tại Điều 30; Nhiệm vụ, 

quyền hạn của Thanh tra viên tiến hành thanh tra độc lập theo quy định tại Điều 31; 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành độc lập theo quy định tại 

Điều 32 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP. 

Điều 13. Trình tự và thủ tục tiến hành cuộc thanh tra 

Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra; 

phổ biến kế hoạch thanh tra; xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo; 
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thông báo việc công bố quyết định thanh tra chuyên ngành; công bố quyết định thanh 

tra; thu thập thông tin, tài liệu, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật; báo 

cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra; xây dựng kết 

luận thanh tra; kết luận thanh tra; công khai kết luận thanh tra thực hiện theo quy 

định từ Điều 18 đến Điều 28 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Điều 14. Trách nhiệm của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, dự trù kinh phí hoạt động thanh tra hằng năm 

trình Bộ trưởng phê duyệt. 

2. Đề nghị Bộ trưởng công nhận cộng tác viên thanh tra thuộc Bộ; hướng dẫn 

nhiệm vụ, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành; trưng tập cộng tác viên thanh tra. 

3. Tổ chức thanh tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm của các tổ chức và cá 

nhân theo thẩm quyền; xử lý sau thanh tra. 

4. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác thanh tra theo quy định. 

Điều 15. Trách nhiệm của thanh tra sở giáo dục và đào tạo 

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, dự trù kinh phí hoạt động thanh tra hằng năm 

trình Giám đốc sở phê duyệt. 

2. Đề nghị Giám đốc sở công nhận cộng tác viên thanh tra theo thẩm quyền; tổ 

chức tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành, công tác kiểm tra nội bộ; trưng tập 

cộng tác viên thanh tra. 

3. Tổ chức thanh tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm của các tổ chức và cá 

nhân theo thẩm quyền; xử lý sau thanh tra. 

4. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác thanh tra theo quy định. 

Điều 16. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo 

1. Phối hợp với thanh tra sở để xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên 

ngành hằng năm đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

2. Giới thiệu cán bộ quản lý, giáo viên thuộc quyền quản lý của phòng giáo dục 

và đào tạo để sở giáo dục và đào tạo công nhận và trưng tập cộng tác viên thanh tra. 

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao; 

hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ. 

4. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị của đoàn thanh 

tra, kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

Điều 17. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục 

1. Các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thanh tra nội bộ; thực hiện chế độ báo cáo về công tác thanh tra nội 

bộ theo quy định. 
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Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên xây 

dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra nội bộ; thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm 

tra nội bộ theo quy định. 

2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của đoàn 

thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của 

thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

3. Thực hiện yêu cầu, kiến nghị của đoàn thanh tra, kết luận thanh tra, quyết 

định xử lý sau thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 18. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2014 

2. Bãi bỏ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ 

sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo. 

Điều 19. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc 

sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Viện trưởng viện nghiên cứu 

khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, 

trung cấp chuyên nghiệp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Thông tư này./. 
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