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SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN 
 

Số:  22  /KH – THPTTCV 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Tam Kỳ, ngày 19 tháng 10  năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2022 – 2023 
 

Căn cứ Công văn số 4255/BGDĐT-TTTr ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

GDĐT về việc Hướng dân công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục phô thông và giáo dục thường xuyên (GDTX); 

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; 

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022- 

2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX; 

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-TTr, ngày 20 tháng 9 năm 2022 về công tác 

thanh tra, kiểm tra năm học 2022 – 2023 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Nam; 

Thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023, Trường THPT 

Trần Cao Vân xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2022- 2023 như sau:  

I . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

1. Quy mô trường,lớp; tình hình đội ngũ CB,GV,NV: 

Toàn trường có 1.329 học sinh được bố trí: 34 lớp 

+ K10 : 13 lớp, 507 học sinh 

+ K11 : 11 lớp, 432 học sinh 

+ K12 : 10 lớp, 390 học sinh 

Tỷ lệ 39,08 học sinh/lớp 

Tổng số cán bộ,giáo viên,nhân viên: 84 

Chia ra: 

+ Ban giám hiệu: 03 người. 

+ Giáo viên trực tiếp giảng dạy 73 người. (Toán: 10; Văn: 09; Sử-CD:  

06; Địa lí: 03; Vật lí: 11; Hoá học: 08; Sinh học: 07; Tin học: 03; Thể dục-GDQP: 

07; Tiếng Anh: 08) 

+ Tỷ lệ giáo viên trên lớp: 2,15 

+ Nhân viên: 08 người. 

   2. Thuận lợi, khó khăn  

2.1. Thuận lợi 
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- Có đầy đủ các văn bản hướng dẫn về tổ chức hoạt động kiểm tra giáo dục 

của Bộ, Sở GD&ĐT, là cơ sở pháp lý rất quan trọng  trong công tác  kiểm tra nội 

bộ nhà trường. 

- Đội ngũ CBGV nhiệt tình, tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm trong giảng 

dạy. Ý thức tự kiểm tra của giáo viên ngày càng được nâng cao, phối hợp tốt trong 

việc cùng thực hiện công tác kiểm tra. 

- Lực lượng tham gia kiểm tra nội bộ (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, một số 

tổ Trưởng …) đã qua nhiều năm làm công tác kiểm tra, đã có kinh nghiệm trong 

việc kiểm tra thiết lập, lưu trữ hồ sơ. 

2.2. Khó khăn: 

Một số thành viên thiếu lý luận và thực tiễn công tác kiểm tra, nên việc kiểm 

tra còn lúng túng, tính hiệu quả chưa cao. 
 

II.  NHIỆM VỤ 

   1. Nhiệm vụ chung 

Nội dung thanh tra, kiểm tra của năm học 2022-2023 thực hiện theo hướng  

dẫn tại Công văn số 4255/BGDĐT-TTr ngày 31/8/2022 của Bộ GDĐT về việc 

Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (nội dung chỉ tiết theo Phụ lục 

đính kèm). 

   2. Nhiệm vụ cụ thế:  

      2.1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ của trường gồm: (Quyết định và 

danh sách đính kèm) 

      2.2. Xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch:  

Ban kiểm tra nội bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức 

kiểm tra theo lịch công tác. 

      2.3. Giải quyết kết quả kiểm tra: 

 Việc đánh giá công tác kiểm tra nội bộ được đưa vào nội dung kế hoạch 

công tác hàng tháng của đơn vị và được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với 

thực tế. 

 Công khai kết quả kiểm tra nội bộ trong nhà trường. 

   3. Hình thức kiểm tra: 

 - Kiểm tra thường xuyên. 

 - Kiểm tra chuyên đề. 

 - Kiểm tra toàn diện. 

 - Kiểm tra theo vụ việc. 
 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA 

   1. Kiểm tra công tác quản lý của  nhà trường: 

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị; 

- Kiểm tra công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

- Kiểm tra cơ sở vật chất gồm khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm; 

số lượng phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm thực hành, phòng bộ môn, 
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thư viện, phòng luyện tập thể dục, phòng y tế, khu vực để xe, vệ sinh, sân chơi, bãi 

tập; trang thiết bị dạy học; việc bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật… 

- Kiểm tra công tác tuyển sinh. 

- Kiểm tra việc tổ chức giảng dạy, thực hiện chương trình, nội dung, kế 

hoạch dạy học. 

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về kiểm tra, đánh giá xếp loại 

học lực. 

- Kiểm tra việc cấp văn bằng, chứng chỉ của bộ phận văn thư. 

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên (mục III của Thông tư 43). 

- Kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình giáo dục, hướng nghiệp, 

dạy nghề. 

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học. 

- Kiểm tra công tác quản lý hành chính, tài chính, tài sản; việc thực hiện chế 

độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.(có chương trình 

riêng) 

- Kiểm tra công tác phối hợp giữa nhà trường, các đoàn thể và Ban đại diện 

cha mẹ học sinh. 

   2. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: 

   2.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

- Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo 

số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động; 

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; 

sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính 

trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học 

sinh. 

   2.2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn: 

        - Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của nhà giáo: 

+ Thực hiện quy chế chuyên môn: Hồ sơ của nhà giáo và các hồ sơ khác có 

liên quan. 

+ Việc tự bồi dưỡng và tham dự các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ.  

 + Tuân thủ quy định về dạy thêm, học thêm. 

   + Chất lượng giờ dạy: Thông qua việc dự giờ, khảo sát học sinh, phân tích, 

đánh giá giờ dạy. 

   + Kết quả giảng dạy: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học 

sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, kiểm tra khảo sát của cán bộ thanh tra (nếu 

có), so sánh kết quả của các lớp do nhà giáo giảng dạy với các lớp khác trong trường 

tại thời điểm kiểm tra. 

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: Thực hiện công tác chủ nhiệm,  

hoạt động đoàn thể, xã hội, công tác kiêm nhiệm khác. 

 (Kiểm tra thông qua hồ sơ, xem xét thực tế, hiệu quả của công việc). 

   3. Kiểm tra toàn diện tổ chuyên môn và tổ Văn phòng: 
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 - Kiểm tra toàn diện tối thiểu 1/3 số giáo viên, nhân viên trong tổ 

 - Kiểm tra kế hoạch, việc tổ chức thực hiện kế hoạch và hiệu quả kế hoạch 

của tổ. 

 - Kiểm tra nội dung sinh hoạt, các chuyên đề chuyên môn, việc bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, nhân viên, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học 

sinh yếu của tổ.  

 - Kiểm tra hồ sơ sổ sách quy định của tổ chuyên môn, tổ Văn phòng. 

   4. Kiểm tra việc thực hiện 3 công khai: 

Thực hiện theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 

của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục 

quốc dân. Nội dung công khai: 

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; 

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục; Công khai bằng 

văn bản, kế hoạch ngay đầu năm học và qua các hội nghị Ban đại diện CMHS, hội 

nghị CB-CC-VC; 

- Công khai về tài chính. 

   5. Kiểm tra công tác tự kiểm tra tài chính của kế toán, thủ quỹ: 

Hiệu trưởng kiểm tra việc thực hiện sổ sách kế toán và thực hiện chế độ 

chính sách của bộ phận tài vụ hàng tháng và từng quý. Công tác tài chính của nhà 

trường vào cuối năm học và cuối năm tài chính. 

   6. Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh: 

Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện thường xuyên qua công tác đánh giá, 

xếp loại thi đua học tập và nề nếp của các lớp; sơ kết chất lượng hai mặt giáo dục 

định kỳ giữa và cuối mỗi học kỳ, cuối năm học. 

   7. Kiểm tra chuyên đề:  

7.1.Nội dung  

Kiểm tra các chuyên đề: Kế hoạch bài dạy, kế hoạch giáo dục của giáo viên, 

sổ theo dõi và đánh giá học sinh, sổ chủ nhiệm, việc vào điểm theo định kì, thực 

hiện sử dụng thiết bị giáo dục, việc ứng dụng CNTT trong dạy học. Kiểm tra công 

tác quản lý của giáo viên phụ trách phòng thí nghiệm, thực hành; phòng tin học và 

các phòng chức năng. 

7.2.Hoạt động  

- BGH, Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra chuyên đề tất cả các giáo viên 

không thuộc diện kiểm tra toàn diện trong năm học. 

- Thời hạn kiểm tra chuyên đề: Từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023 

- Trình tự kiểm tra 

   + Xem xét, kiểm tra, nhận xét và xếp loại hồ sơ chuyên môn cá nhân. 

   + Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra và ghi vào hồ sơ thanh tra của giáo viên. 

   + Nhận xét đánh giá và thông báo kết quả kiểm tra cho giáo viên; nộp kết 

quả về bộ phận chuyên môn. 
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   8. Kiểm tra vụ việc: Nhằm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong nhà trường, góp phần làm lành mạnh hóa trường 

học, bảo đảm một môi trường giáo dục trong sáng, thân thiện. 

    9. Kiểm tra đột xuất:  

Ban giám hiệu  nhà trường có thể  kiểm tra đột xuất tất cả các hoạt động trong 

nhà trường. 
 

IV. NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM TRA:  

   1. Kiểm tra các nội dung cần kiểm tra nêu ở mục III 

   2. Đánh giá 

 - Đánh giá định tính (nhận xét). 

 - Đánh giá định lượng (xếp loại). 

   3. Tư vấn: Thông qua thực tế kiểm tra, rút ra mặt mạnh, mặt yếu, tồn tại; 

lắng nghe ý kiến của đối tượng được kiểm tra để đưa ra chủ kiến và trao đổi. 

   4. Thúc đẩy: Rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra các kiến nghị đối với 

giáo viên, đối với tổ chuyên môn, với nhà trường và với các cấp quản lý giáo dục. 

   5. Lập biên bản: Lập biên bản kiểm tra, thông qua tổ kiểm tra, gửi cho 

đối tượng được kiểm tra, lưu ở hồ sơ cấp tổ chuyên môn và hồ sơ quản lý chuyên 

môn của nhà trường. 
 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

   1. Kiểm tra thường xuyên: Do BGH, Công đoàn, TKHĐ, tổ trưởng 

chuyên môn thực hiện, là công việc thường xuyên của nhiệm vụ quản lý. 

   2. Kiểm tra vụ việc: Do Ban thanh tra nhân dân thực hiện. 

   3. Kiểm tra chuyên đề: 

 - Các chuyên đề về tài chính, CSVC thực hiện định kỳ vào cuối học kỳ và 

cuối năm học do Hiệu trưởng quyết định. 

 - Kiểm tra đối chiếu, lập biên bản nghiệm thu mua sắm tài sản, kiểm tra về 

quản lý và sử dụng tài sản do PHT phụ trách CSVC quyết định, Ban thanh tra nhân 

dân giám sát. 

 - Các chuyên đề về trình độ nghiệp vụ sư phạm; về thực hiện quy chế 

chuyên môn, về kết quả giảng dạy, về các nhiệm vụ khác do PHT phụ trách chuyên 

môn quyết định. 

   4. Kiểm tra toàn diện:  

 - Tổ chuyên môn: Vào cuối học kỳ I và giữa học kỳ II do BGH thực hiện. 

 - Giáo viên: Kiểm tra 1/3 giáo viên /tổ chuyên môn, thực hiện theo Quyết 

định của Hiệu trưởng. 
 

 

VI. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2022– 

2023 

        1. Quy định hình thức, nội dung, kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học 
Hình 

thức KT 

Đối tượng được  

KT 
Nội dung KT Người KT Số lượng/lần 
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Kiểm tra 

hoạt động 

sư phạm 

của giáo 

viên 

Cán bộ,giáo 

viên của các tổ 

 

- Tư tưởng chính trị, 

đạo đức lối sống. 

- Công tác kiêm 

nhiệm 

- Hồ sơ sổ sách 

- Kết quả giảng dạy 

- Dự 02 tiết dạy 

- Hiệu trưởng 

- P. Hiệu trưởng 

- Các tổ trưởng  

chuyên môn và 

giáo viên theo 

quyết định. 

 

Theo kế hoạch CM 

Kiểm tra chuyên đề 

Kiểm tra 

chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

giáo viên 

 

Cán bộ, giáo 

viên của các tổ 

 

- Hồ sơ GV các loại 

- Thực hiện qui chế 

chuyên môn(Tiến độ 

vào điểm sổ điểm, 

kiểm tra đánh giá, Sử 

dụng thiết bị dạy 

học…) 

- Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy 

học... 

- Hiệu trưởng 

- P. Hiệu trưởng 

- Các tổ trưởng 

chuyên môn liên 

quan 

 

Theo kế hoạch các 

tổ 

Công tác 

chủ 

nhiệm 

lớp 

Giáo viên chủ 

nhiệm lớp. 

 

- Hồ sơ chủ nhiệm các 

loại 

- Dự giờ: 1 tiết sinh 

hoạt lớp hoặc tiết hoạt 

động giáo dục ngoài 

giờ lên lớp 

 

- Hiệu trưởng. 

-Phó hiệu trưởng 

- Tổ chủ nhiệm. 

 

03 lần/năm học: 

+ Lần I: Giữa tháng 

10 

+ Lần II:  Cuối 

tháng 12 

+ Lần III: Cuối 

tháng 4 

Hoạt 

động các 

tổ chuyên 

môn và tổ 

Văn 

phòng 

Tổ trưởng các tổ 

chuyên môn và 

tổ trưởng Văn 

Phòng. 

 

- Hồ sơ tổ, nhóm các 

loại 

- Hoạt động chuyên 

môn của tổ, nhóm 

 

- Hiệu trưởng. 

-Phó hiệu trưởng 

CM. 

- Ban TTrND 

02 lần/năm học: 

+ Lần I: Giữa 

Tháng 10 

+ Lần II: Cuối 

tháng 12 

+ Lần III: Cuối 

tháng 4 

Kiểm tra 

tài chính 

- Kế toán 

- Thủ quĩ 

 

- Kế toán gồm: Kế 

hoạch công tác của kế 

toán, Sổ quĩ tiền mặt, 

Sổ đăng ký chứng từ 

ghi sổ, Sổ theo dõi sử 

dụng nguồn kinh phí, 

Sổ theo dõi tài sản, 

dụng cụ, công cụ, Sổ 

cái, Sổ chi tiết các tài 

sản, Sổ chi tiết chi 

hoạt động, qui chế chi 

tiêu nội bộ, Chứng từ 

thanh, quyết toán từng 

quí, Bảng thanh toán 

tiền lương, tiền công... 

- Thủ quĩ: Sổ theo dõi 

thu, chi, Két bạc 

- Hồ sơ miễn, giảm 

HP, tiến độ nộp tiền 

mặt về thủ quĩ. 

- Hiệu trưởng 

- P.Hiệu trưởng 

- Tổ trưởng tổ 

VP 

- Ban TTrND 

 

02 lần: 

+ Lần 1: cuối quí 

IV hàng năm 

+ Lần 2: giữa quí II 

hàng năm. 
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Kiểm tra 

tài sản 

Tất cả mọi cán 

bộ viên chức 

được giao 

nhiệm vụ quản 

lý và sử dụng tài 

sản công. 

 

- Sổ theo dõi tài sản 

của trường. 

- Tài sản cố định. 

- Bàn, ghế học sinh. 

- Thiết bị điện và điện 

tử. 

-Thiết bị Văn phòng. 

 

- Hiệu trưởng 

- P.Hiệu trưởng 

phụ trách CSVC 

- Tổ trưởng tổ 

VP 

- Ban TTrND 

 

03 lần/năm học: 

+ Lần 1: đầu học kỳ  

I (tháng 8) 

+ Lần 2: cuối học 

kỳ I (tháng 1) 

+ Lần 3: Cuối học 

kỳ II (tháng 5) 

Kiểm tra 

thiết bị 

dạy học, 

y tế 

Cán bộ Thư 

viện,  Thiết bị, 

Y tế 

 

- Sổ danh mục thiết bị 

dạy học. 

- Sổ theo dõi sử dụng 

thiết bị của giáo viên. 

- Biên bản kiểm kê 

thiết bị thời điểm 

trước đó 

- Biên bản thiết bị 

mất, hỏng... 

- Kiểm tra sác xuất 

một số loại thiết bị. 

- Kiểm tra việc bảo 

quản, sửa chữa, sắp 

xếp thiết bị... 

- Sổ theo dõi tủ 

thuốc,dụng cụ y tế... 

- Hiệu trưởng 

- P.Hiệu trưởng 

phụ trách CSVC 

- Tổ trưởng tổ 

VP 

- Ban TTrND 

- Cán bộ Thư 

viện, y tế nhà 

trường 

- Tổ trưởng các 

môn: Lý; Hóa; 

Sinh; Địa, Sử, 

Tiếng anh 

03 lần/năm học: 

+ Lần 1: đầu học kỳ 

I (tháng 8) 

+ Lần 2: cuối học 

kỳ I (tháng 1) 

+ Lần 3: Cuối học 

kỳ II(tháng 5) 

Kiểm tra 

kho sách, 

công tác 

thư viện. 

Cán bộ Thư 

viện  

 

- Kế hoạch công tác 

thư viện- thiết bị 

trường học năm học. 

- Sổ đăng ký cá biệt. 

- Sổ theo dõi mượn trả 

sách. 

- Quyết định thành lập 

tổ cộng tác viên thư 

viện 

- Nội dung từng bài 

giới thiệu sách mới. 

- Danh mục sách. 

- Tổng số bản sách 

của các đầu sách 

- Công tác bố trí, sắp 

xếp, vệ sinh kho 

sách... 

- Hiệu trưởng 

- P.Hiệu trưởng 

phụ trách CSVC 

- Tổ trưởng tổ 

VP 

- Ban TTrND 

- Cán bộ thư 

viện nhà trường 

 

02 lần/năm học: 

+ Lần 1: đầu học kỳ 

I (tháng 8) 

+ Lần 2: cuối học 

kỳ II (tháng 5) 

Công tác 

Đoàn 

- BCH Đoàn 

trường 

- Hồ sơ: Kế hoạch 

công tác Đoàn, Nghị 

quyết Đại hội Đoàn,  

Sổ theo dõi giao ban, 

Sổ đoàn viên, Sổ theo 

dõi thi đua. 

- Các phong trào thi 

đua. 

- Tài sản Đoàn 

- Tài chính Đoàn 

- Hiệu trưởng 

- P.Hiệu trưởng 

- Ban TTrND 

-BTĐoàn trường 

 

02 lần/năm học: 

+ Lần 1: tháng 12 

hàng năm. 

+ Lần 2: tháng 5 

hàng năm. 

Hoạt - Phó hiệu - Phó hiệu trưởng: Kế - Hiệu trưởng 01lần/năm học vào 
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động giáo 

dục ngoài 

giờ lên 

lớp 

trưởng phụ trách 

HĐNGLL 

- GV phụ trách 

HĐNGLL 

 

hoạch hoạt động giáo 

dục ngoài giờ lên lớp 

toàn trường; sổ theo 

dõi, kiểm tra việc thực 

hiện các chủ điểm 

hàng tháng 

- GVPTHĐNGLL: Kế 

hoạch hoạt động 

GDNGLL; bài soạn 

từng chủ điểm hoạt 

động. 

- P.Hiệu trưởng 

-BTĐoàn trường 

-GVCN được cử 

 

tháng 4 

` 

Công tác 

Văn thư 

lưu trữ 

- Cán bộ làm 

công tác Văn 

thư, 

- Cán bộ làm 

công tác Thư ký 

Hội đồng 

- Cán bộ làm công tác 

Văn thư: Sổ công văn 

đi - đến, Sổ theo dõi 

hồ sơ lưu trữ, thiết bị 

Văn phòng. 

- Cán bộ làm công tác 

Thư ký Hội đồng: Sổ 

Biên bản họp hội 

đồng sư phạm hàng 

tháng, sổ biên bản họp 

Hội đồng trường, 

Nghị quyết Hội đồng 

trường, các loại biên 

bản họp khác... 

- Hiệu trưởng. 

 P.hiệu trưởng. 

- Ban TTrND 

01 lần/năm học 

(giữa năm học) 

Kiểm tra 

công tác 

tuyển 

sinh 

Ban tuyển sinh 

 

- Công tác tuyển sinh 

- Danh sách học sinh 

trúng tuyển 

- Hồ sơ trúng tuyển . 

- Hiệu trưởng. 

-P.hiệu trưởng. 

- Ban TTrND 

01lần/năm (Tháng 

9 hàng năm) 

Kiểm tra 

công tác 

kiểm 

định 

Tất cả các thành 

viên các nhóm. 

 

- Hồ sơ của từng minh 

chứng, tiêu chí. 

- Sự chính xác nguồn 

minh chứng của các 

cá nhân. 

- Bảo quản, quản lý 

minh chứng. 

- Hiệu trưởng. 

-P. hiệu trưởng. 

- CT Công đoàn 

- Nhóm trưởng  

 

01lần/nămhọc 

(Tháng 5 hàng 

năm) 

Thực 

hiện các 

phong 

trào thi 

đua, cuộc 

vận động 

Tất cả các CB, 

GV,NV trong 

nhà trường 

 

Tinh thần, thái độ, ý 

thức, kết quả tham 

gia, thực hiện các 

phong trào thi đua, 

các cuộc vận động 

- Hiệu trưởng. 

- P.hiệu trưởng 

phụ trách TĐ 

- CT Công đoàn 

-Tổ trưởng 

chuyên môn 

 

Sau mỗi đợt phát 

động 

 

 2. Kế hoạch cụ thể theo từng tháng 

THÁNG NỘI DUNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN 

08 

- Xét lên lớp cho học sinh rèn luyện trong hè. 

- Kiểm tra kế hoạch biên chế học sinh đầu năm.   

- Kiểm tra CSVC chuẩn bị cho năm học mới 

- HT- PHT 

- TTVP 

- Ban TTrND 

09 
- Kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 10 

- Ban KTNB hướng dẫn lập hồ sơ  KTNB tổ, nhóm 

 - HT 

 - GVCN 
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- Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm CM, hồ sơ tổ, nhóm 

- KT công tác chủ nhiệm lớp 

 - PHT 

 - Ttra 

- Ban tuyển sinh 

- Văn thư 

 

10 

 - Triển khai kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo và kiểm 

tra chuyên đề theo kế hoạch . 

- Kiểm tra sơ bộ tình hình đóng nộp của học sinh 

- Kiểm tra công tác quản lý thiết bị dạy học. 

  

- HT 

- PHT 

- Ban TTrND 

- Thủ quỹ, thiết bị 

11 

- Triển khai kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo và kiểm 

tra chuyên đề theo kế hoạch . 

- Kiểm tra hồ sơ GV lần 1 

- Kiểm tra công tác thực hiện các phong trào thi đua 

- HT, PHT 

- TT chuyên môn 

- BanTTrND 

- CT Công đoàn 

12 

- - Triển khai kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo và 

kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch . 

- Kiểm tra hoạt động của tổ CM và tổ VP 

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm 

- Kiểm tra công tác Đoàn 

- Kiểm tra tài chính 

-HT-PHT 

- TT chuyên môn 

- BT Đoàn trường 

- Chủ nhiệm lớp 

- Ban TTND 

- Kế toán, thủ quỹ 

01 

- Triển khai kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo và kiểm 

tra chuyên đề theo kế hoạch . 

-Kiểm tra thực hiện sổ sách, xếp loại của GVCN 

-Kiểm tra chất lượng giảng dạy các bộ môn trong HKI 

- Kiểm tra tài sản, thiết bị dạy học. 

 - HT, PHT, TT, 

CN. 

 - TTND, KT,TB 

02 

- Triển khai kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo và kiểm 

tra chuyên đề theo kế hoạch . 

- Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ 

 

- HT, PHT 

- TT chuyên môn 

-TTrND 

- Thư ký HĐ, văn 

thư 

03 

- Triển khai kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo và kiểm 

tra chuyên đề theo kế hoạch . 

- Kiểm tra thực hiện các phong trào thi đua 

- HT, PHT 

- TT chuyên môn 

- CT công đoàn 

04 

- Triển khai kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo và kiểm 

tra chuyên đề theo kế hoạch . 

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp 

- KT Hoạt động của tổ, nhóm CM và tổ VP 

- Kiểm tra công tác HĐGDNGLL 

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 2 

 - HT, 

PHT,BHĐNGLL 

- TT chuyên 

môn,VP 

- Ban TTrND 

- GV,GVCN,  

05 

- Triển khai kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo và kiểm 

tra chuyên đề theo kế hoạch . 

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình các bộ môn. 

- Kiểm tra công tác tự đánh giá 

- Kiểm tra tài chính, tài sản, thiết bị, y tế, thư viện 

- Kiểm tra công tác Đoàn trường 

- HT, PHT 

- TT chuyên môn 

- CT công đoàn   

- BT Đoàn trường 

- Ban TTrND 

- CBTV-TB-YT 

- Kế toán, thủ quỹ 
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06 

- Kiểm tra trực hè. 

- Kiểm tra việc ôn tập thi lên cho học sinh trong hè. 

- Kiểm tra việc thi lên lớp. 

- HT-PHT- TTVP 

- TTrND 

- BV 

07 
- Kiểm tra công tác Tham gia sinh hoạt hè. 

- Kiểm tra việc học sinh rèn luyện. 

- HT,PHT 

- BT Đoàn trường 

 

08 

- Xét lên lớp cho học sinh rèn luyện trong hè. 

- Kiểm tra kế hoạch biên chế học sinh đầu năm.   

- Kiểm tra CSVC chuẩn bị cho năm học mới 

- HT-PHT 

- TTVP 

- Ban TTrND 

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

          - Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng chuyên môn cung cấp các văn bản tài liệu, 

biểu mẫu biên bản, phiếu đánh giá tiết dạy cho các thành viên trong lực lượng kiểm 

tra ngiên cứu trước vào đầu năm học. 

 - Trong một số nội dung kiểm tra cụ thể, khi cần Hiệu trưởng sẽ điều động 

thêm lực lượng tham gia kiểm tra ngoài danh sách của Ban kiểm tra nội bộ. Những 

người được điều động thêm này có chức năng và quyền hạn như các thành viên 

chính thức của ban. 

- Hiệu trưởng triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ trong HĐGD, xây dựng 

lịch kiểm tra từng tháng, học kỳ và cả năm học, triển khai thực hiện, theo dõi điều 

chỉnh bổ sung kịp thời cho phù hợp từng điều kiện, từng thời điểm. 

  - Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch KTNB theo đúng yêu cầu và tổ 

chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 

- Tổ chức rút kinh nghiệm cuối mỗi tháng trong lực lượng kiểm tra về tất cả 

các nội dung nêu trên, và điều chỉnh bổ sung, giải quyết kịp thời các tồn đọng. 

- Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng 

của CBGV, động viên, khuyến khích, giải đáp thắc mắc kịp thời tránh khiếu nại tố 

cáo gây mâu thuẩn nội bộ. 

          - Lực lượng tham gia, nghiên cứu văn bản, làm hết chức năng nhiệm vụ của 

mình đảm bảo trung thực khách quan, công bằng đúng qui định, chú ý tư vấn thúc 

đẩy và theo dõi giúp đỡ sau kiểm tra, ghi nhận những tiến bộ đáng kể sau kiểm 

tra.      

          - Tổ chức phân công lực lượng kiểm tra. 

          - Thực hiện tốt việc thiết lập hồ sơ, lưu trữ khoa học và tổ chức tổng kết rút 

kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch cho phù hợp thực tiễn nhà trường. 
 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2022 – 2023 của trường 

THPT Trần Cao Vân. Đề nghị các cá nhân và bộ phận có liên quan nghiêm túc 

thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có điều gì trở ngại cần báo ngay 

cho Ban giám hiệu đề có sự điều chỉnh kịp thời. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Văn Tấn 

Nơi nhận: 

- TTra Sở GD&ĐT Quảng Nam (để B/c); 

- Hiệu trưởng, các P.Hiệu trưởng (để Chỉ đạo) 

- Tổ trưởng CM, VP thực hiện); 

- BCH Công đoàn , ĐTN trường (để phối hợp); 

- Ban TTrND (để giám sát); 

-  Lưu: văn thư. 
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