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LỊCH HỘI THƯỢNG 
 

Số: 105/KH-THPT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

      Lịch Hội Thượng, ngày 21 tháng 9 năm 2016 
 

KẾ HOẠCH  
Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 – 2017 

 
 

  - Căn cứ Hướng dẫn số 1913/SGDĐT-TTr ngày 20/9/2016 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2016-2017; 

- Căn cứ tình hình thực tế, trường THPT Lịch Hội Thượng xây dựng kế 
hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 – 2017 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu  
- Nhằm đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học. 
- Nâng cao hiệu lực công tác quản lý; củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương 

trường học, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà 
trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục. 

- Hồ sơ kiểm tra lưu trữ đầy đủ để đánh giá, rút kinh nghiệm. Kết quả kiểm 
tra là một trong những cơ sở của việc đánh giá, đề bạt, khen thưởng hoặc kỷ luật. 

II. Lực lượng kiểm tra 
- Do Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định theo biên chế của mỗi năm học. 
- Thành phần của Ban kiểm tra gồm: Lãnh đạo trường, CT. Công đoàn, BT. 

Đoàn thanh niên, TB. Thanh tra nhân dân, các tổ trưởng chuyên môn, văn phòng. 
III. Nhiệm vụ trọng tâm 
- Tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện, 

nắm vững Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011, Luật Tiếp công dân 2013, 
Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012; Quyết định số 07/2014/QĐ-
UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh; Công văn số 1531/SGDD9T-GDTrH, 
ngày 10/8/2016 về chấn chỉnh dạy thêm ngoài nhà trường và các văn bản quy phạm 
pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, 
phòng chống tham nhũng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động 
của cả hệ thống, nâng cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật đối với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục. 

- Tiếp tục bổ sung, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm tra. 
 - Quan tâm những vấn đề nóng, bức xúc trong dư luận để đưa vào kế hoạch 
như: việc chỉ đạo duy trì sĩ số, chất lượng hai mặt giáo dục, công tác vệ sinh trường 
lớp, việc xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp, việc tổ chức sinh hoạt chuyên 
môn qua mạng, việc tổ chức, thực hiện các khỏan thu đầu năm, nề nếp, kỷ cương 
trong nhà trường và việc xây dựng kế hoạch phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia 
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của đơn vị. Đồng thời, kiểm tra công tác đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới 
phương pháp dạy học, trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nhằm góp phần 
nâng cao chất lượng giáo dục để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW về 
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 
quốc tế.  

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; giải quyết dứt điểm các đơn 
thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định và gửi kết quả giải 
quyết về Thanh tra Sở để tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến 
nghị sau kiểm tra. 

IV. Nhiệm vụ cụ thể 
 1. Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo  

Chọn những giáo viên chậm đổi mới phương pháp; chất lượng, hiệu quả 
giảng dạy chưa cao; việc đánh giáo viên chức cuối năm còn nhiều hạn chế để tiến 
hành kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo. Nội dung kiểm tra cần tập trung:  
  a) Dự giờ không quá 03 tiết, trong đó cần chú ý đến việc đổi mới phương 
pháp giảng dạy, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong tiết dạy, việc giảng 
dạy theo hướng phân hóa học sinh… (Lưu ý: nên đổi mới cách dự giờ là tập trung 
quan sát hoạt động trên lớp của học sinh, mức độ lĩnh hội kiến thức của học sinh). 
 b)  Kiểm tra hồ sách của giáo viên theo quy định (kể cả hồ sơ chủ nhiệm và 
các hồ sơ khác có liên quan. Chú ý đến chất lượng của từng loại hồ sơ); kiểm tra 
việc sinh hoạt chuyên môn qua mạng… 
 c) Kiểm tra việc thiết lập ma trận đề trước khi tiến hành kiểm tra, chất lượng 
đề kiểm tra có phù hợp với ma trận đề và trình độ học sinh; việc chấm, trả bài theo 
quy định; việc khai thác, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả. 
 d) Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình của giáo viên theo quy định của 
đơn vị; việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm theo quy định tại Thông 
tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012; Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND 
ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh và Công văn số 1531/SGDD9T-GDTrH, ngày 
10/8/2016 về chấn chỉnh dạy thêm ngoài nhà trường và việc chấp hành các quy 
định có liên quan. 
 đ) Kiểm tra kết quả học tập của học sinh đến thời điểm kiểm tra để xem xét, 
đánh giá hiệu quả giảng dạy của giáo viên (thông qua sổ điểm cá nhân).  
 2. Kiểm tra tổ chuyên môn  

Lựa chọn những tổ chuyên môn mà chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa 
cao; chậm đổi mới trong sinh hoạt tổ để tiến hành kiểm tra. Nội dung kiểm tra cần 
tập trung: 
 a) Kiểm tra hồ sách của tổ chuyên môn theo quy định (chú ý đến chất lượng 
của từng loại hồ sơ). 
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 - Kiểm tra sổ nghị quyết (sổ ghi biên bản các cuộc họp): Cần quan tâm xem 
xét, kiểm tra đến nội dung các buổi sinh hoạt lệ (chất lượng các buổi họp có quan 
tâm, đi sâu đến chuyên môn hay hành chính, sự vụ, việc triển khai các nội dung có 
liên quan đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn; việc xây dựng các chủ đề dạy 
học và các chủ đề tích hợp liên môn; tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục phòng chống tham nhũng….; việc 
góp ý, đóng góp, tham gia xây dựng của từng thành viên trong tổ; việc trao đổi, rút 
kinh nghiệm sau mỗi tiết dự giờ, vai trò của TTCM trong việc tổ chức, thực hiện 
sinh hoạt chuyên môn qua mạng). Khi tiến hành kiểm tra cần đánh giá một cách 
khách quan chất lượng, hiệu quả của mỗi lần sinh hoạt tổ. 
 - Kiểm tra việc tổ chức, triển khai và thực hiện theo Công văn số 
5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, 
đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung 
tâm giáo dục thường xuyên qua mạng. 
 - Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng của Tổ trưởng theo chủ đề, yêu cầu nhiệm vụ 
và sự chỉ đạo của Ngành, đơn vị theo năm học. 
 b) Người kiểm tra phải dự ít nhất 01 lần sinh hoạt tổ chuyên môn trong đợt 
kiểm tra. 
 3. Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn  

Đối tượng được kiểm tra là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Nội 
dung kiểm tra cần tập trung: 
 a) Kiểm tra việc xây dựng các loại kế hoạch có liên quan đến chuyên môn 
(chú ý đến chất lượng của từng loại kế hoạch; giải pháp đưa ra phải phù hợp với 
tình hình thực tế tại đơn vị). 
 b) Kiểm tra việc tổ chức, chỉ đạo của phó hiệu trưởng về công tác: Bồi 
dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém; ôn thi THPT Quốc gia; việc tổ 
chức, hướng dẫn giáo viên tham gia các cuộc thi do Ngành phát động, việc chỉ đạo 
các tổ chuyên môn trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, nội 
dung sinh hoạt tổ… 
 c) Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ khác mà đối tượng được thủ trưởng 
giao. 
 4. Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo CSVC-KT; vệ sinh trường, lớp 

Đối tượng được kiểm tra là phó hiệu trưởng phụ trách CSVC-KT. Nội dung 
kiểm tra cần tập trung: 
 a) Kiểm tra việc xây dựng các loại kế hoạch có liên quan đến CSVC-KT 
(chú ý đến chất lượng của từng loại kế hoạch; giải pháp đưa ra phải phù hợp với 
tình hình thực tế tại đơn vị). 
 b) Kiểm tra việc tổ chức, chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng về: công tác chỉ đạo 
kiểm kê tài sản hàng năm; chỉ đạo TTCM trong việc khai thác, sử dụng và bảo 
quản hiệu quả CSVC-KT tại đơn vị; chỉ đạo các bộ phận có liên quan trong việc 
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giữ gìn vệ sinh trường học, chỉ đạo giáo viên khai thác, tổ chức thí nghiệm, thực 
hành; công tác tu bổ, bảo dưỡng CSVC-KT hàng năm (nếu được phân công). 
 c) Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ khác mà đối tượng được thủ trưởng 
giao. 

5. Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng 
- Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển giáo dục. 
- Việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cơ quan 

quản lý giáo dục các cấp. 
- Quản lý hồ sơ nhân sự và bố trí sử dụng viên chức; công tác bồi dưỡng đội 

ngũ. 
- Thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường; 

thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và người học. 
- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản. 
- Phối hợp công tác giữa lãnh đạo nhà trường với chính quyền địa phương, 

các đoàn thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh. 
- Quản lý việc dạy thêm, học thêm. 
- Công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục. 
V. Phân công trách nhiệm trong Ban kiểm tra nội bộ trường học 

 Ban kiểm tra nội bộ trường học có nhiệm vụ: 
-  Nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản về Thanh tra nhà nước nói chung 

và công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi, lĩnh vực được phân công. Nghiên 
cứu kỹ Hướng dẫn số 1913/SGDĐT-TTr ngày 20/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2016-2017. 

- Thực hiện công tác kiểm trên các lĩnh vực được phân công, lập và 
lưu biên bản kiểm tra theo biểu mẫu quy định. 

 Phân công trách nhiệm cụ thể 
1. Ông Trần Hồng Phu – Hiệu trưởng 

- Phụ trách chung. 
- Ban hành quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học. 
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ 

trường học. 
- Kiểm tra việc tổ chức, chỉ đạo của các bộ phận phụ trách chuyên 

môn, phụ trách cơ sở vật chất. 
- Kiểm tra việc bố trí, sử dụng viên chức. 
- Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm. 
- Kiểm tra việc khiếu nại, tố cáo trong nhà trường. 
- Kiểm tra tài chính. 
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- Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức. 
2. Ông Trần Văn Hiệp – Phó Hiệu trưởng 

- Kiểm tra cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường. 
- Kiểm tra hoạt động của các phòng học bộ môn, thư viện, thiết bị. 
- Kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng. 

3. Ông Nguyễn Trung Vỹ – Phó Hiệu trưởng 
- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn. 
- Cùng với các tổ trưởng chuyên môn, kiểm tra hoạt động sư phạm 

giáo viên. 
- Kiểm tra việc duy trì sĩ số học sinh 
- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người học. 

4. Ông Trịnh Đình Nguyên – Chủ tịch Công đoàn 
- Kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua trong nhà trường. 
- Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động do ngành quy định. 
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo. 

5. Ông Trương Minh Khánh – Bí thư Đoàn trường 
- Kiểm tra hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh. 
- Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động, phong trào của học sinh. 

6. Ông Lê Tuấn Kiệt – Trưởng ban thanh tra nhân dân 
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. 
- Kiểm tra việc khiếu nại, tố cáo trong nhà trường. 

7. Ông Phan Văn Lâm – Tổ phó văn phòng 
- Kiểm tra việc thu – chi tài chính. 
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và 

người học. 
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách của văn phòng. 

8. Các tổ trưởng chuyên môn 
- Tự kiểm tra hồ sơ, sổ sách của tổ chuyên môn theo quy định. 
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên trong tổ. 
- Kiểm tra công tác thi đua của các giáo viên trong tổ. 

9. Bà Lê Thị Bích Tuyền – Thư ký 
- Ghi các loại biên bản kiểm tra theo quy định. 

VI. Tổ chức thực hiện 
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- Nhà trường thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học để thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra trong nội bộ nhà trường. 

- Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ trường học có trách nhiệm xây 
dựng kế hoạch, thời gian cụ thể thực hiện kế hoạch kiểm tra các nội dung được 
phân công. 

- Kết quả kiểm tra phải được kết luận, thông báo trong đơn vị và gửi báo cáo 
về Sở GDĐT theo quy định. 

- Hồ sơ kiểm tra nội bộ, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên phải lưu 
đầy đủ./. 

 
Nơi nhận:                                                                      
- Sở GDĐT; 
- BGH, TTCM, Thanh tra nhân dân; 
- Công đoàn, Đoàn TN;  
- Website của trường;                                                                       
- Lưu: VT.                                                                                             

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 


