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Số: 242 /QĐ-SGDĐT

Bắc Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định phối hợp giữa Thanh tra Sở với các phòng thuộc
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP
ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử
lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Nghị định số
04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 593/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh ban hành
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017, Quyết định số
35/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của một số cơ quan
chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phối hợp giữa Thanh tra Sở với
các phòng thuộc Sở GD&ĐT Bắc Giang về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, trưởng các phòng thuộc Sở
GD&ĐT và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Bộ GD&ĐT;
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTr.
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