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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

Số:   46  /KH-CĐYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày   18   tháng  7  năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH 

về việc tổ chức kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ  

của viên chức và người lao động  

 

Thực hiện Công văn số 1992/UBND-NCKSTTHC ngày 27/6/2022 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, rà 

soát văn bằng, chứng chỉ của viên chức và người lao động trong nhà trường với 

những nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của lãnh đạo nhà trường trong 

việc kiểm tra, quản lý, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của viên chức và 

người lao động trong đơn vị. 

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp 

sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trong đơn vị.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức thực hiện phải chặt chẽ, toàn diện, tiến hành đồng bộ, hiệu quả 

theo quy định của pháp luật. 

- Viên chức và người lao động được kiểm tra phải tự giác, trung thực trong 

việc kê khai các loại văn bằng, chứng chỉ. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung kiểm tra, rà soát 

Các loại văn bằng, chứng chỉ kiểm tra, rà soát gồm: 

Bằng đào tạo chuyên môn; chứng chỉ chỉ ngoại ngữ, tin học; chứng chỉ quản 

lý Nhà nước; chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. 
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2. Đối tượng kiểm tra, rà soát 

Toàn thể viên chức và người lao động trong nhà trường (trừ nhân viên bảo vệ 

và nhân viên phục vụ). 

3. Thời gian kiểm tra, rà soát, báo cáo 

Từ ngày 19/07 đến ngày 29/07/2022 

III. THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẰNG, CHỨNG 

CHỈ 

Thành lập Tổ kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của viên chức và người 

lao động trong đơn vị gồm các ông (bà) sau: 

- Bà Trần Thị Minh Tường – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổ 

trưởng 

- Bà Trần Thị Hữu An – Phó Trưởng khoa Y, Trưởng ban Thanh tra nhân 

dân – Thành viên 

- Ông Phan Đình Thông – Bí thư Đoàn thanh niên, Giảng viên khoa Y, 

Thành viên ban Thanh tra nhân dân – Thành viên 

- Bà Vương Thị Hạnh – Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính – Thành 

viên 

- Bà Đặng Thị Hằng – Giảng viên khoa Y – Thành viên 

- Bà Tô Thị Hoa – Giảng viên khoa Dược – Thành viên 

- Ông Ngô Ngọc Dinh – Giảng viên khoa Khoa học cơ bản – Thành viên 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của viên 

chức và người lao động trong nhà trường. 

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ chậm 

nhất đến ngày 29/7/2022. 

2. Tổ kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ 

- Thực hiện kiểm tra, rà soát các loại văn bằng, chứng chỉ của viên chức và 

người lao động trong nhà trường. 
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- Tổ kiểm tra, rà soát tiếp nhận bản sao (có công chứng) các loại văn bằng, 

chứng chỉ để bổ sung vào hồ sơ của viên chức và người lao động theo quy định. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của viên chức và 

người lao động trong nhà trường về phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 

26/7/2022. 

3. Trưởng các phòng, ban, trung tâm, khoa 

- Phổ biến đầy đủ các nội dung của Kế hoạch kiểm tra, rà soát đến viên chức 

và người lao động của đơn vị mình quản lý. 

- Đôn đốc, nhắc nhở viên chức và người lao động nộp bản sao (có công 

chứng) các loại văn bằng, chứng chỉ để bổ sung vào hồ sơ của viên chức và người 

lao động theo quy định (nếu trước đây chưa nộp bản sao có công chứng). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của viên 

chức và người lao động của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận, Lãnh đạo nhà 

trường yêu cầu viên chức, người lao động và các bộ phận có liên quan nghiêm túc 

thực hiện các nội dung của kế hoạch này./. 
 

 

 
Nơi nhận: 
- Các phòng, ban, trung tâm, khoa; 

- Lưu: VT, TC-HC (Tường); 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 
 

 

Đỗ Huy Sơn 
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