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BÁO CÁO 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

quý IV năm 2015  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA 

1. Công tác kiểm tra, thanh tra hành chính 

Trong quý IV/2015, Nhà trường đã thực hiện các đợt kiểm tra việc thực hiện 

nếp sống văn hóa, việc chấp hành quy chế làm việc, đào tạo, học tập của cán bộ và học 

sinh, sinh viên. Thực hiện việc xác minh, kiểm tra 25 văn bằng, chứng chỉ do Nhà 

trường cấp. 

Qua công tác kiểm tra, nhà trường đã nhắc nhở các cán bộ còn vi phạm trong 

việc chấp hành giờ giấc làm việc. Các học viên, sinh viên vi phạm trong việc thực hiện 

giờ lên lớp. 

2. Thanh tra chuyên đề  

Trong quý IV/2015, Nhà trường đã thực hiện 09 cuộc thanh tra chuyên đề, gồm 

Thanh tra công tác quản lý HS-SV các khoa Xây dựng, Khoa Ngữ Văn. Thanh tra việc 

thực hiện Kế hoạch dạy-học của khoa Nông Lâm Ngư. Thanh tra việc thu-chi tài chính 

tại 03 đơn vị là Trung tâm GDQP - AN Vinh, Trường Thực hành sư phạm, Trường 

THPT Chuyên. Thanh tra việc tổ chức chấm thi, quản lý bài thi của cao học Khóa 21 

học tại Trường Đại học Vinh các chuyên ngành thuộc các Khoa Lịch sử, Khoa Sư 

phạm Ngữ Văn, Khoa Kinh tế. 

Qua các cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra đã nhắc nhở các đơn vị còn có các thiếu 

sót, hạn chế trong công tác quản lý học sinh, sinh viên; các hạn chế, thiếu sót trong 

công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện Kế hoạch đào tạo tại các Khoa. 

Công tác thanh tra việc thu - chi tài chính tại 03 đơn vị, Đoàn thanh tra cũng 

nhắc nhở các đơn vị các hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý các nguồn thu và chi 

tài chính nội bộ và một số khoản thu không đúng quy định. 

Thanh tra việc tổ chức chấm thi, quản lý bài thi của cáo học Khóa 21 học tại 

Đại học Vinh, Đoàn thanh tra nhận thấy các thiếu sót trong công tác chấm thi như 

chưa viết họ tên sau chữ ký chấm bài, một số bài thi chưa chấm chi tiết các điểm,... 

Đoàn thanh tra đã đề xuất kiến nghị với Hiệu trưởng các biện pháp khắc phục 

các sai sót nêu trên. 
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II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân 

Trong quý IV/2015 không có công dân đến làm việc trực tiếp, mặc dù Nhà 

trường đã bố trí phòng tiếp công dân. Tuy nhiên Tổ giao dịch một cửa của nhà trường 

và các phòng ban chức năng đã tiếp và giải quyết các công việc sự vụ, hàng ngày cho 

hàng ngàn lượt cán bộ, sinh viên, học viên.  

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Trong quý IV/2015, Nhà trường đã nhận được 2 đơn khiếu nại và kiến nghị của 2 

hộ gia đình (Đơn Khiếu nại ngày 12/10/2015 của gia đình ông Nguyễn Hồng Thanh, và 

Đơn kiến nghị ngày 21/10/2015 của 06 hộ gia đình khu tái định cư Hà Huy Tập) về việc 

đền bù, giải phóng mặt bằng tại Cơ sở I của Trường. Nhà trường đã phối hợp với Hội 

đồng giải phóng mặt bằng thành phố Vinh để trả lời và giải quyết các kiến nghị đó. 

Trong quý IV/2015, Nhà trường cũng đã nhận được một số đơn thư nặc danh 

gửi qua đường email phản ánh về việc tổ chức, quản lý đào tạo tại khóa Cao học 21. 

Mặc dù các đơn khiếu nại, tố cáo nặc danh, nhưng nằm trong Kế hoạch kiểm tra chung 

của năm học, Nhà trường đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh phản ánh. 

Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra đã nhận thấy có một số sai sót trong công tác 

chấm thi như chưa viết họ tên sau chữ ký chấm bài, một số bài thi chưa chấm chi tiết 

các điểm, một số bài thi lần II môn Tiếng Anh còn nhầm lẫn đáp án trong quá trình 

chấm. Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện việc điều chỉnh kết quả thi và yêu cầu các 

đơn vị xem xét xử lý kỷ luật các cán bộ liên quan./. 

 

  
Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- Đ/c Hiệu trưởng (để b/c);  

- UBKT ĐU, UBKT CĐ, TTrND;  

- Thường trực HĐ TĐKT; 

- Lưu: HCTH, TTrGD. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 
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