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   UBND TỈNH NINH THUẬN          

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

   Số:              /SGDĐT-TTr 
V/v triển khai thực hiện văn bản số 

33/UBND-TCDNC của UBND tỉnh. 

                Ninh Thuận, ngày         tháng  01  năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 33/UBND-TCDNC 

ngày 18/01/2021 về việc phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp lên 

Trung ương trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự, góp phần tổ chức thành công Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như 

sau: 

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, các 

Nghị định hướng dẫn thực hiện,...  

Khi triển khai các đơn vị trường học cần xác định nội dung, đối tượng, trọng 

tâm, trọng điểm để tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật đối với 

đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên; tránh thực hiện mang tính hình thức, 

đối phó; tăng cường vận động, thuyết phục phụ huynh học sinh, học sinh  chấp hành 

pháp luật và các quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo trong phạm vi toàn ngành. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục 

các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị nhằm tạo sự thống nhất về tư 

tưởng, nâng cao nhận thức, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình và tập trung giải 

quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh. 

3. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phân công cán bộ giúp người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư; đồng thời nắm bắt 

những kiến nghị chính đáng để có biện pháp giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, hạn 

chế phát sinh các vụ khiếu nại đông người, vượt cấp.  

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng, cụ thể hóa các định mức, tiêu 

chuẩn quy chế, minh bạch hóa, dân chủ hóa trong hoạt động quản lý của đơn vị 

trường học ở tất cả các khâu của quá trình quản lý làm cơ sở pháp lý cho công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

5. Thường xuyên rà soát, tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu 

nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực hiện quản 

lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo để giải quyết đơn thư của người dân, tránh trường 
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hợp đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến vụ việc phức tạp, kéo dài mà không được giải quyết 

theo đúng thời hạn luật định.  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành 

phố; các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả thực 

hiện về Sở GDĐT (qua Thanh Tra Sở) thông qua các báo cáo định kỳ, báo cáo đột 

xuất khi có yêu cầu hoặc phát sinh vụ việc./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Đăng trên Website của Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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