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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định về hoạt động thanh tra đào tạo  

trong Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH ngày 02/3/2012 của Bộ trưởng Bộ 

LĐ-TB&XH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận đã được UBND 

tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/6/2012; 

Căn cứ Quyết định 453/QĐ-TCĐN ngày 28/10/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, 

nhiệm vụ phòng Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng thuộc Trường; 

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng 

Bộ LĐ-TB&XH Quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự 

thanh tra, kiểm tra trong các Trường Cao đẳng nghề, Trường Trung cấp nghề, 

Trung tâm dạy nghề; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động thanh tra 

đào tạo trong Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

04/QĐ-TCĐN ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy 

chế tạm thời công tác thanh tra đào tạo Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng  các đơn vị thuộc Trường căn cứ Quyết định 

thi hành./. 

  

Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, QLKH&KĐCL. 

 

         

           Nguyễn Thanh Tâm 



1 

 

 

 

QUY ĐỊNH  

Về hoạt động thanh tra đào tạo trong Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 505 /QĐ-TCĐN ngày 19  tháng 11 năm 2015 

của Hiệu trưởng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

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

1. Văn bản này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm 

và tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra đào tạo của Trường Cao đẳng nghề tỉnh 

Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Trường). 

2. Quy định  này áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân có liên quan đến 

hoạt động thanh tra đào tạo tại Trường. 

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động thanh tra đào tạo 

1. Mục đích 

Thanh tra đào tạo nhằm phát hiện thiếu sót trong cơ chế quản lý để kiến 

nghị biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm 

chính sách, pháp luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và đảm bảo sự phát 

triển toàn diện các hoạt động đào tạo của Trường. 

2. Yêu cầu 

Hoạt động thanh tra phải chỉ ra được những ưu điểm, thành tích, những 

việc làm đúng để phát huy; phòng ngừa, phát hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc 

kiến nghị xử lý kịp thời những khuyết điểm, vi phạm trong đào tạo, bồi dưỡng. 

Qua hoạt động thanh tra đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy chế, 

quy định về đào tạo, bồi dưỡng không phù hợp với thực tế. 

Điều 3. Phạm vi thanh tra 

1. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy 

chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra kết thúc môn, thi tuyển, xét tuyển và công 

nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ, thực hiện các quy định về hồ sơ giáo 

viên…; 

2. Thanh tra hoạt động các đơn vị liên quan đến công tác phục vụ đào tạo; 
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3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế dạy, học và tổ chức 

thăm dò ý kiến HS-SV về nội dung, phương pháp, phong cách giảng dạy của 

giáo viên. Qua đó đánh giá và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời để nâng cao chất 

lượng đào tạo; 

4. Giám sát, thanh tra, kiểm tra thực hiện các chế độ liên quan đến HS-SV: 

Mức thu học phí, lệ phí, miễn, giảm học phí, học bổng chính sách và học bổng 

khuyến khích học tập;  

5. Thanh tra, giám sát, kiểm tra học đường: An ninh học đường, cơ sở vật 

chất, điều kiện, phương tiện dạy, học; 

6. Xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về 

hoạt động đào tạo; 

7. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị 

và đề xuất các biện pháp bảo đảm việc thi hành, sửa đổi, bổ sung các quy định 

pháp luật về đào tạo nghề; 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan do Hiệu trưởng giao. 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động công tác thanh tra đào tạo 

1. Hoạt động công tác thanh tra đào tạo phải tuân thủ theo quy định của 

pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai dân chủ, kịp 

thời; 

2. Thực hiện thanh tra phải đúng trình tự, phù hợp với các quy định về 

chuyên môn, nội quy, quy chế; không làm cản trở hoạt động bình thường của 

các khoa, phòng, tổ bộ môn, giáo viên và học tập của học sinh - sinh viên (HS-

SV); 

3. Khi tiến hành thực hiện công tác thanh tra đào tạo, Tổ thanh tra chịu 

trách nhiệm tổng hợp kết quả làm việc và báo cáo Hiệu trưởng đồng thời chịu 

trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết luận thanh tra của mình. 

Điều 5. Hình thức thanh tra đào tạo 

Hoạt động công tác thanh tra đào tạo được tiến hành theo các hình thức: 

1. Thanh tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch 

thanh tra hàng quý, năm do Hiệu trưởng phê duyệt và được thông báo trước cho 

các đơn vị và cá nhân có liên quan. 

2. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có 

dấu hiệu vi phạm nội quy, quy định hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo do Hiệu trưởng chỉ đạo. 

  



3 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, TỔ THANH TRA ĐÀO TẠO 

 

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý khoa học và Kiểm 

định chất lượng 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra đào tạo hàng quý, năm trình 

Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch; 

2. Thường xuyên theo dõi công tác thanh tra đào tạo, tham mưu xây dựng 

báo cáo và các nội dung có liên quan đến công tác thanh tra đào tạo; 

3. Tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Tổ/Đoàn thanh tra đào 

tạo; 

4. Kiến nghị Hiệu trưởng đình chỉ hoạt động Tổ thanh tra hoặc xem xét lại 

nội dung kết luận thanh tra trái quy định thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu 

trưởng. 

Điều 7. Cơ cấu Tổ thanh tra đào tạo 

1. Tổ thanh tra đào tạo được cơ cấu từ 3 - 5 thành viên do một Phó Hiệu 

trưởng làm tổ trưởng, Trưởng hoặc Phó phòng Quản lý khoa học và Kiểm định 

chất lượng làm thư ký, các tổ viên là cán bộ, giáo viên của các đơn vị có liên 

quan. 

2. Đối với các đợt thanh tra đột xuất có thể do Tổ thanh tra đảm nhiệm 

hoặc Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra. 

3. Cơ cấu tổ chức của Đoàn thanh tra do Hiệu trưởng quyết định. 

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ thanh tra 

1. Tổ trưởng Tổ thanh tra 

a. Đề xuất với Hiệu trưởng xem xét bổ sung thành viên khi cần thiết để đáp 

ứng yêu cầu công việc liên quan đến công tác thanh tra đào tạo; 

b. Xuất trình quyết định thanh tra; yêu cầu đối tượng được thanh tra cung 

cấp thông tin, tài liệu và báo cáo, giải trình bằng văn bản những vấn đề liên quan 

đến nội dung thanh tra trước thời gian tiến hành 05 ngày làm việc (nếu có yêu 

cầu); 

c. Lập biên bản nội dung vi phạm của các đơn vị, cá nhân được thanh tra; 

d. Báo cáo Hiệu trưởng về kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm về kết quả 

của báo cáo đó. 

2. Thành viên của Tổ thanh tra 

a. Chấp hành sự phân công của tổ trưởng Tổ thanh tra; 
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b. Yêu cầu đối tượng được thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo, 

giải trình bằng văn bản những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra; 

c. Kiến nghị áp dụng các biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ 

thanh tra bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Điều 9. Quan hệ công tác 

Phòng Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng có trách nhiệm phối hợp 

với Tổ thanh tra, UBKT Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Tổ giám sát nội bộ, 

các Phòng chức năng, các Khoa chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra, giám sát và đảm bảo chất lượng đào tạo. 

Điều 10. Quyền lợi của viên chức, giáo viên làm công tác thanh tra đào 

tạo 

1. Viên chức làm công tác thanh tra đào tạo được trưởng đơn vị tạo điều 

kiện thuận lợi để thực hiện công tác thanh tra sau khi có quyết định Hiệu trưởng. 

2. Cán bộ làm công tác thanh tra đào tạo được học tập, bồi dưỡng và tự học 

tập, bồi dưỡng nghiệp vụ và trang bị điều kiện làm việc phù hợp tình hình thực 

tế của Trường. 

 

Chương III 

QUY TRÌNH TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA ĐÀO TẠO 

Điều 11. Công tác chuẩn bị thanh tra 

Phòng Quản lý Khoa học và Kiểm định chất lượng thực hiện các công 

việc sau: 

1. Đối với hình thức thanh tra thường xuyên 

1.1. Lập kế hoạch thanh tra đào tạo theo năm học trình Hiệu trưởng phê 

duyệt sau 05 ngày khi Trường công bố tiến độ đào tạo; 

1.2. Công bố kế hoạch thanh tra đào tạo đến các đơn vị; 

1.3. Tham mưu Hiệu trưởng thành lập Tổ thanh tra đào tạo. 

2. Đối với hình thức thanh tra đột xuất 

2.1. Soạn thảo quyết định thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt. Quyết 

định thanh tra gồm các nội dung sau: 

a. Căn cứ pháp lý để thanh tra; 

b. Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra; 

c. Thời hạn tiến hành thanh tra; 

d. Thành viên của đoàn thanh tra. 



5 

 

2.2. Gửi kế hoạch, quyết định thanh tra cho đối tượng thanh tra trước khi 

tiến hành thanh tra chậm nhất là 05 ngày. 

         Điều 12. Tiến hành thanh tra 

          1.Tổ trưởng Tổ thanh tra công bố Quyết định thanh tra, nêu rõ mục đích, 

yêu cầu, nội dung và phương thức, chương trình làm việc cụ thể và những công 

việc khác có liên quan đến hoạt động của Tổ. 

           2.Tổ trưởng Tổ thanh tra yêu cầu đại diện đơn vị và các cá nhân là đối 

tượng thanh tra báo cáo trực tiếp về những nội dung thanh tra theo Kế hoạch 

thanh tra đã gửi. 

          Qua nghe báo cáo của đối tượng thanh tra chuẩn bị; nếu thấy cần thiết 

phải bổ sung, Tổ trưởng Tổ thanh tra có thể yêu cầu đối tượng thanh tra tiếp tục 

bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo. 

          3. Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra. 

3.1.Tổ trưởng Tổ thanh tra yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp hồ sơ, tài 

liệu có liên quan đến nội dung thanh tra; nếu xét thấy cần lưu giữ hồ sơ, tài liệu 

thì lập thành biên bản giao nhận giữa Tổ thanh tra và đối tượng thanh tra; 

3.2. Trên cơ sở văn bản báo cáo của đối tượng thanh tra và các thông tin, 

tài liệu đã thu thập được, Tổ thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, đối 

chiếu so sánh và đánh giá; yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình về những vấn 

đề liên quan đến nội dung thanh tra; tiến hành xác minh thực tế (nếu thấy cần 

thiết) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan của những thông tin, tài 

liệu đã kiểm tra, xác minh; 

3.3. Khi tiến hành thanh tra nếu phát hiện có sai phạm thì phải tiến hành 

lập biên bản với đối tượng thanh tra để xác định rõ nội dung, tính chất, mức độ 

của hành vi vi phạm, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý 

theo thẩm quyền hoặc báo cáo Hiệu trưởng áp dụng biện pháp xử lý. 

         4. Báo cáo tiến độ thực hiện thanh tra 

          4.1.Thành viên Tổ thanh tra có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra cho Tổ trưởng Tổ thanh tra theo Kế hoạch thanh tra đã được 

phê duyệt hoặc yêu cầu đột xuất của Tổ trưởng phù hợp với nội dung của cuộc 

thanh tra. 

         4.2. Tổ trưởng Tổ thanh tra có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về tiến 

độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Tổ theo Kế hoạch thanh tra đã được phê 

duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất của Hiệu trưởng. 

         4.3. Xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra 
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          a. Tổ trưởng Tổ thanh tra có trách nhiệm chủ trì xây dựng Báo cáo kết quả 

thanh tra; Báo cáo kết quả thanh tra phải bám sát nội dung, kế hoạch thanh tra, 

nêu rõ những nhận xét, đánh giá về từng nội dung đã tiến hành thanh tra; chỉ ra 

những vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm đối với những vi phạm; đưa ra những 

kiến nghị, biện pháp xử lý vi phạm. 

          b. Trong quá trình xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra, trường hợp cần 

thiết Tổ trưởng Tổ thanh tra tham khảo ý kiến của đơn vị, cá nhân có liên quan 

để bảo đảm cho việc kết luận, kiến nghị xử lý được chính xác, khách quan. 

          c. Tổ trưởng Tổ thanh tra lấy ý kiến tham gia của các thành viên trong Tổ 

đối với dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra và hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh 

tra; trong trường hợp các thành viên trong Tổ thanh tra có ý kiến khác nhau về 

nội dung của dự thảo thì Tổ trưởng xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm 

trước Hiệu trưởng. 

          d. Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được 

thanh tra, Tổ trưởng Tổ thanh tra có Báo cáo kết quả thanh tra trình Hiệu trưởng. 

         4.4. Xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra 

          a. Tổ trưởng Tổ thanh tra chủ trì xây dựng dự thảo kết luận thanh tra trình 

Hiệu trưởng. 

          b. Nội dung dự thảo Kết luận thanh tra 

          - Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy 

định, quy chế về đào tạo của Trường. 

          - Kết luận về nội dung thanh tra đã được ghi trong quyết định và kế hoạch 

thanh tra. 

          - Xác định tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của 

đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có) để xem xét, xử lý theo thẩm quyền 

của Hiệu trưởng. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hoặc văn bản không 

còn phù hợp. 

         5. Ký ban hành và công bố kết luận thanh tra. 

         5.1. Tổ trưởng Tổ thanh tra ký ban hành Kết luận thanh tra, gửi cho đối 

tượng thanh tra và đơn vị, cá nhân có liên quan. 

         5.2. Trường hợp trong kết luận có những biện pháp xử lý thuộc thẩm 

quyền của Hiệu trưởng thì Tổ trưởng Tổ thanh tra xây dựng dự thảo quyết định 

xử lý theo quy định của pháp luật trình Hiệu trưởng ký ban hành. 

         5.3. Trường hợp trong kết luận có kiến nghị xử lý không thuộc thẩm quyền 

của Hiệu trưởng thì kết luận thanh tra được gửi cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền để làm cơ sở xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 
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         5.4. Việc công bố kết luận thanh tra có thể thông báo bằng văn bản hoặc tổ 

chức buổi công bố kết luận thanh tra do Hiệu trưởng quyết định. 

         5.5. Giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra. 

         6. Tổng kết hoạt động thanh tra 

         Sau khi có kết luận thanh tra, Tổ trưởng Tổ thanh tra có trách nhiệm tổ 

chức họp Tổ thanh tra để tổng kết, rút kinh nghiệm. Nội dung tổng kết như sau: 

         6.1. Đánh giá kết quả thanh tra dựa trên mục đích, yêu cầu của đợt thanh 

tra; 

          6.2. Đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy tắc 

ứng xử của thành viên và các quy định khác có liên quan đến hoạt động của Tổ 

thanh tra; 

          6.3. Những bài học kinh nghiệm rút ra, những kiến nghị, đề xuất (nếu có) 

qua đợt thanh tra; 

          6.4. Khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên Tổ thanh tra. 

 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ ĐỐI TƯỢNG THANH TRA 

 

Điều 13. Trách nhiệm của Hiệu trưởng 

1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra đào tạo; theo dõi tiến độ thực hiện; 

ký quyết định thanh tra, văn bản kết luận thanh tra và các quyết định có liên 

quan sau thanh tra; chỉ đạo các bộ phận liên quan trong Trường tạo điều kiện để 

việc thực hiện công tác thanh tra đào tạo đạt hiệu quả. 

2. Trong thời hạn 20 ngày (làm việc) kể từ ngày có kết luận thanh tra, Hiệu 

trưởng có trách nhiệm: 

a. Xem xét kết luận thanh tra để xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá 

nhân vi phạm. 

b. Yêu cầu thanh tra cấp trên về thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của 

mình. 

Điều 14. Trách nhiệm của đối tượng thanh tra 

1. Chấp hành Quyết định thanh tra; 

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

Tổ trưởng Tổ thanh tra, thành viên khác của Tổ thanh tra và chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu cung cấp; 
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3. Ký các văn bản kết luận của Tổ thanh tra nếu công nhận là đúng, đồng 

thời có quyền khiếu nại với Trường về quá trình thanh tra và kết luận của thanh 

tra mà tập thể hoặc cá nhân cho là chưa đúng; 

4. Thực hiện yêu cầu kiến nghị kết luận thanh tra, quyết định xử lý của 

Hiệu trưởng, Tổ trưởng Tổ thanh tra. 

 

Chương V 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

 

Điều 15. Chế độ khen thưởng 

Các đơn vị trực thuộc Trường và cá nhân có thành tích trong thực hiện 

công tác thanh tra đào tạo được khen thưởng theo quy định. 

Điều 16. Xử lý vi phạm 

1. Tổ trưởng Tổ thanh tra và các thành viên khác của Tổ thanh tra có một 

trong các hành vi sau đây tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ xem xét, xử lý 

kỷ luật: 

a. Cố ý kết luật sai sự thật, bao che cho người có hành vi vi phạm. 

b. Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra. 

c. Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra khi chưa có kết luận 

chính thức. 

2.  Các  đơn vị trực thuộc Trường, viên chức, giáo viên và người lao động 

có một trong các hành vi sau đây tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm sẽ 

bị xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại về tài sản phải bồi trường theo quy định của 

pháp luật: 

a. Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu 

không chính xác, thiếu trung thực, chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên 

quan nội dung thanh tra; 

b. Gây khó khăn, cản trở, mua chuộc, trả thù người làm nhiệm vụ thanh 

tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra, can thiệp trái 

pháp luật vào hoạt động thanh tra; 

c. Vu cáo, vu khống đối với người làm công tác thanh tra. 
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Điều 17. Điều khoản thi hành 

1. Quy định về công tác thanh tra đào tạo được ban hành và có hiệu lực kể 

từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường có trách nhiệm thi hành Quy 

định này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề phát sinh hoặc chưa phù 

hợp đề nghị các đơn vị kiến nghị trình Hiệu trưởng (thông qua phòng Quản lý 

Khoa học và Kiểm định chất lượng) để điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.  

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm 


