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   Căn cứ Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về chỉ thị thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 - 

2023 của ngành Giáo dục - Đào tạo đối với bậc học phổ thông, mầm non và 

GDTX;  

 Căn cứ Kế hoạch số 311/KH - PGD - ĐT ngày 08 tháng 9 năm 2021 của 

Phòng GD&ĐT Can Lộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học  2022 

- 2023 của bậc học THCS toàn huyện; 

 Căn cứ kế hoạch sô 59/KH - THCSĐL ngày 18 tháng 9 năm 2022 của 

trường THCS Đồng Lộc về kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2022 - 

2023; 

 Căn cứ kế hoạch số 328/KH-PGDDT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Phòng GD - ĐT Can Lộc về kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2022 - 2023; 

 Căn cứ Nghị quyết Hội nghị chi bộ, Nghị quyết Hội nghị CB, GV, NV và 

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của đơn vị, Trường THCS Đồng 

Lộc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ (KTNB) năm học 2022 - 2023 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích:  
Giúp hiệu trưởng nhằm đánh giá đúng thực trạng của đơn vị, chỉ rõ những 

ưu, khuyết điểm của tập thể, cá nhân để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và 

học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; là cơ sở giúp hiệu trưởng 

đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, xếp loại thi đua hàng năm; là cơ sở để 

hiệu trưởng sắp xếp, bố trí đội ngũ hợp lý, nhằm phát huy tối đa năng lực từng 

cá nhân, tổ chức trong đơn vị; 

Cũng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Yêu cầu:  
Ban (KTNB) phải thường xuyên theo dõi, xem xét đánh giá toàn bộ các 

hoạt động giáo dục trong nhà trường, trên cơ sở kiểm tra đối chiếu với các quy 

định của Luật Giáo dục và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

của nhà trường; 

Công tác (KTNB) nhà trường phải thực hiện trên nguyên tắc: Hiệu trưởng 

vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

giáo dục) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hóa các hoạt động, các thông tin 

quản lý nhà nước để Ban KTNB tiến hành kiểm tra); 

Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nhiệm vụ đã được phân công cho tập 

thể, cá nhân, gắn với yêu cầu đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn 

nghề nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; kiểm tra 



phải đảm bảo tính chính xác, cụ thể, khách quan; kết quả kiểm tra phải phản 

ánh đúng thực trạng về đối tượng kiểm tra, kiểm tra được tổ chức thường 

xuyên, kịp thời, theo đúng kế hoạch; 

Tăng cường công tác xử lý sau kiểm tra, khắc phục, chấn chỉnh sai phạm 

kịp thời; 

Lập hồ sơ kiểm tra và lưu giữ hồ sơ kiểm tra: Biên bản kiểm tra cần ghi 

đầy đủ, cụ thể, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra; được 

lưu giữ có tính hệ thống. 

II. Nội dung kiểm tra:  

1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên  

Trong năm học 2022 - 2023 sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm 

vụ của giáo viên bao gồm các nội dung sau:   

1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật 

Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của 

đơn vị, đảm bảo ngày công, giờ công lao động; chấp hành pháp luật nơi cư 

trú... 

Đạo đức lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín 

nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân. 

1.2 Thực hiện quy chế chuyên môn 

Hồ sơ giáo viên theo điều lệ nhà trường đối với bậc học THCS  

Việc thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch giáo dục, quy định về 

dạy thêm, học thêm, tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; 

Việc sử dụng thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm theo quy định; việc 

làm đồ dùng dạy học; 

Việc đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá theo 

định hường phát triển phẩm chất năng lực người học gắn với đặc thù ngành 

học; cấp học; 

Việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

1.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao:  

Kiểm tra công tác chủ nhiệm và các công tác kiêm nhiệm khác, các nhiệm 

vụ về phong trào của công đoàn, các hoạt động tập thể của nhà trường, của địa 

phương ... 

Số giáo viên được kiểm tra: Tối thiểu 112 lượt đối với 56 giáo viên được 

kiểm tra  

 2. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của nhân viên hành chính: 

 Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao như 

công tác thư viện, thiết bị, y tế, kế toán, thủ quỹ về ngày công, hiệu quả công 

việc, tinh thần trách nhiệm.. Kiểm tra tài chính, tài sản nhà trường. 

 Số nhân viên được kiểm tra:  8 lượt cho 4 nhân viên hành chính 

 3. Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. 

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ, hàng 

tháng của hiệu trưởng và của các bộ phận; việc thực hiện các mặt giáo dục; công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác quản lý, thực hiện chế độ chính sách 



đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phát triển đội ngũ; công tác chỉ đạo, 

quản lý hành chính, tài chính, tài sản; việc thực hiện công khai; công tác kiểm tra nội bộ; 

việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà; công tác xã hội hóa giáo 

dục; 

 Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, việc thực hiện kiểm định chất lượng 

giáo dục, thực hiện đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý, giáo viên. 

 4. Kiểm tra các hoạt động của nhà trường: 

 4.1. Kiểm tra hoạt động học tập của học sinh, thực trạng chất lượng học 

sinh; công tác kèm cặp, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi: 

 Nội dung kiểm tra: Dự giờ, khảo sát chất lượng, đánh giá ý thức giảng 

dạy của giáo viên, ý thức học tập của học sinh. 

 Số cuộc kiểm tra:  35 

 4.2. Kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy, học: Trang thiết bị 

dạy học, thư viện trường học: 

 Nội dung kiểm tra: Kiểm tra thiết bị dạy học các bộ môn về số lượng, 

chủng loại, chất lượng. 

 Số cuộc kiểm tra:  2 cuộc/năm 

 4.3. Kiểm tra chất lượng hoạt động của Tổ chuyên môn, hoạt động đoàn, 

đội, công tác chủ nhiệm lớp: 

 Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, việc triển khai thực 

hiện. Kiểm tra công tác bồi dưỡng đội ngũ, chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng 

dạy, xây dựng kế hoạch dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Nội dung, chất 

lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, việc thực hiện chuyên đề bồi dưỡng GV. 

Số cuộc kiểm tra: 08 cuộc/ năm. 

Kiểm tra hoạt động đoàn, đội : Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, việc triển khai 

thực hiện. Việc tổ chức đại hội liên đội, triển khai xây dựng nền nếp, vệ sinh, 

SH 15’, thể  dục giữa giờ, thực hiện các phong trào thi đua, kế hoạch nhỏ, giáo 

dục truyền thống, giáo dục đạo đức, pháp luật, giáo dục kĩ năng sống cho học 

sinh. 

 Số cuộc kiểm tra: 10cuộc/ năm. 

 Kiểm tra công tác chủ nhiệm: Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, việc 

triển khai thực hiện. Kiểm tra nền nếp lớp, chỉ đạo hoạt động các tổ, nhóm học 

sinh. Việc thực hiện nội quy nhà trường, triển khai các giải pháp giáo dục đạo 

đức pháp luật cho học sinh, vấn đề phối kết hợp 3 môi trường giáo dục, giáo 

dục kĩ năng sống cho học sinh, thực hiện đánh giá xếp loại học sinh cuối kì, 

cuối năm, tham gia các hoạt động của nhà trường của lớp chủ nhiệm. 

Số cuộc kiểm tra: 12 cuộc/ năm. 

 4.4. Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 58/2011, 

thông tư 26/2020 của Bộ GD - ĐT: 

 Nội dung kiểm tra: Kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh ở tất cả các môn 

học  xếp loại cuối kì cuối năm của giáo viên. 

 Số cuộc kiểm tra: 6 lần/ năm 

 4.5. Kiểm tra nền nếp duy trì sỹ số, tính chuyên cần của học sinh các lớp 

hàng ngày: 

 Nội dung kiểm tra: Kiểm tra sỹ số học sinh từng lớp vào trong suốt cả 



năm học, nhất là đầu năm, giữa kì, cuối kì, cuối năm trong các giờ học chính 

khóa, ngoại khóa, học thêm. 

Số cuộc kiểm tra: 6 cuộc/ năm 

 4.6. Kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, đánh giá xếp 

loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp: 

 Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc triển khai đánh giá cán bộ quản lý, 

đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các tổ chuyên môn theo 

thông tư 29, 30 về chuẩn nghề nghiệp GV của Bộ GD. 

Số cuộc kiểm tra:  2 cuộc/năm 

 4.7. Kiểm tra cảnh quan nhà trường, môi trường sư phạm, hệ thống nước 

sạch, công trình vệ sinh, trực nhật hàng ngày: 

 Nội dung kiểm tra: Kiểm tra công tác trang trí, vệ sinh văn phòng, phòng 

chức năng, hệ thống bồn hoa, cây cảnh, sân chơi, bãi tập, công trình vệ sinh 

giáo viên, học sinh. Kiểm tra việc theo dõi trực nhật hàng ngày của HS. 

Số cuộc kiểm tra:  35 cuộc/năm 

 4.8. Kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản, các nguồn thu và việc sử 

dụng các nguồn thu: 

 Nội dung kiểm tra: Kiểm tra nguồn ngân sách trên cấp, ngân sách chi 

thường xuyên, việc huy động và sử dụng các nguồn thu. Kiểm tra việc sử dụng 

và bảo vệ tài sản, các nguồn tài sản hư hỏng hoặc bổ sung hàng năm 

Số cuộc kiểm tra:  4 cuộc 

4.9. Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ trường học. 

         Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kế hoạch, việc triển khai thực hiện quy chế 

dân chủ, Quy chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn, quy chế chi tiêu nội 

bộ, thực hiện công khai giáo dục. 

Số cuộc kiểm tra:  2 cuộc/năm 

4.10. Kiểm tra công tác công khai giáo dục. 

 Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kế hoạch thực hiện 3 công khai theo thông 

tư 09  

 Số cuộc kiểm tra:  3 cuộc/năm 

4.11. Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng. 

 Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kế hoạch thực hiện phòng chống tham 

nhũng, việc triển khai thực hiện, việc thực hiện quy chế dân chủ trường học và 

các quy định về giáo dục của trường. 

 Số cuộc kiểm tra:  3 cuộc/năm 

  4.12. Kiểm tra công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật. 

  Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc tổ chức thực hiện tuyên truyền giáo 

dục pháp luật như viết cam kết của CBGVNV, học sinh, treo băng cờ khẩu hiệu 

tuyên truyền về tháng ATGT, phòng chống chấy nổ, kết quả các buổi tọa đàm, 

nói chuyện truyền thống, câu lạc bộ, hái hoa dân chủ..vv 

 Số cuộc kiểm tra:  5 cuộc 

4.13. Kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư phản ánh, đơn thư 

khiếu nại, tố cáo. 

  Nội dung kiểm tra: Kiểm tra công tác tiếp dân, các vấn đề nhân dân 

khiếu nại. 



  Số cuộc kiểm tra: Tùy điều kiện cụ thể  

 4.14. Kiểm tra công tác hành chính, quản lý, sử dụng các loại hồ sơ sổ 

sách, công tác văn thư lưu trữ: 

 Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện công văn đi đến. Công tác 

quản lí hồ sơ sổ sách, lưu trữ hồ sơ nhà trường, văn bằng, học bạ. Công tác 

phục vụ của nhân viên hành chính. 

 Số cuộc kiểm tra:  3 cuộc 

 4.15. Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, người lao động, và học sinh. 

  Nội dung kiểm tra: Kiểm tra chế độ tiền lương, phụ cấp lương, BHXH, 

chế độ ốm đau, thai sản cho CBGV. Chế độ con TB,BB, con hộ nghèo, cận 

nghèo, con mồ côi, con gia đình chính sách, học sinh khuyết tật. 

 Số cuộc kiểm tra:  2 cuộc/năm 

4.16. Kiểm tra thực hiện các quy định của UBND tỉnh về giữ vững nề nếp 

kỹ cương, thực hiện nếp sống văn hoá trong cán bộ, giáo viên theo Chỉ thị 35, 

20 của Tỉnh uỷ, Quyết định 33, 31 của UBND tỉnh: 

  Nội dung kiểm tra: Kiểm tra nếp sống văn hóa nơi công sở. Việc thực 

hiện thời gian giờ giấc trên lớp, trang phục,  ý thức trách nhiệm đối với nhiệm 

vụ được giao, quy tắc văn hóa ứng xử với học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh và 

nhân dân. Kiểm tra việc GV vi phạm về vấn đề như hút thuốc, uống rượu 

không đeo thẻ công chức khi làm việc.ý thức bảo vệ tài sản nhà trường. 

- Số cuộc kiểm tra:  2 cuộc/năm 

III. Tổ chức thực hiện 

3.1. Đối với Hiệu trưởng:  

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo cấp 

trên và kế họach kiểm tra nội bộ năm học của đơn vị  đến từng cán bộ giáo 

viên. Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ và các tiểu ban, 

chỉ đạo các tổ CM và các tổ chức, cá nhân thực hiện kế hoạch được giao. Hàng 

tháng có đánh giá nhận xét kết quả đạt được và chấn chỉnh những tồn tại hạn 

chế cần khắc phục. 

3.2. Đối với Phó Hiệu trưởng và các tổ CM 

 Phó Hiệu trưởng chịu sự phân công của Hiệu trưởng, căn cứ vào kế 

hoạch năm của nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp với nhiệm vụ 

được giao, trong từng thời gian của đơn vị; đồng thời tổ chức triển khai đánh 

giá kết quả các nhiệm vụ thực hiện, đề xuất, kiến nghị những biện pháp cụ thể 

để thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG  

- Phòng GD&ĐT (để bc); 

- BGH, Các thành viên Ban kiểm tra nội bộ;   

- Các Tổ trưởng, Trưởng các bộ phận;                                                                                                                   

- Lưu: VT, Hồ sơ KTNB.                                                                                   

 

 

                                                                                                      Trần Hảo  

 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA NĂM HỌC 2022 - 2023 

Ban hành kèm theo Kế hoạch số 71/KH-THCS ngày 24 tháng 9 năm 2022 của 

Trường THCS Đồng Lộc  
Thời 

gian 

(tháng, 

năm) 

      Nội dung kiểm tra     Đối tượng được kiểm tra 

Tiểu ban 

chủ trì 

 1. Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên   

9/2022 NT Nguyễn Thị Ánh Tuyết TB KTCM 

 NT Bùi Thị Tuyết Nhung  

 NT Phan Thị Thu Hà   

 NT Lê Thị Hải   

 NT Trần Thị Hải yến  

 NT Nguyễn Đình Hùng   

 NT Bùi Đình Nhuỵ   

 NT Nguyễn Thị Thu   

 NT Nguyễn Thị Mỹ Yến  

10/2022 NT Nguyễn Trọng Tuấn  TB KTCM 

 NT Phan Văn Dũng  

 NT Hà Thị Trang   

 NT Phạm Thị Ngọc Diệp  

 NT Đặng Văn Hoài   

 NT Phạm Thị Thu Hiền   

 NT Nguyễn Văn Thế   

 NT Phan Thị Hồng Thanh   

 NT Hà Thị Thanh Huyền  

 NT Trần Đình Hùng  

11/2022 NT Nguyễn Viết Truyền  TB KTCM 

 NT Lê Thị Thuần   

 NT Phan Thị Hiển  

 NT Lê Xuân Nhuần   

 NT Nguyễn Thanh Vân   

 NT Thái Văn Lan   

 NT Nguyễn Thị Yến  

 NT Trần Thị Huyền B  

 NT Nguyễn Thị Bạch Tuyết   

 NT Nguyễn Thị Hải Yến  

 NT Phan Nữ Quỳnh Châu   

 NT Đường Hắc Hải  

12/2022 NT Phan Quốc Diệu  TB KTCM 

 NT Phan Khắc Thắng  

 NT Trần Hậu Trường  

 NT Vũ Thế  

 NT Nguyễn Xuân Bình   

 NT Nguyễn Thị Thanh   

 NT Trần Thị Hoài Thương   

 NT Hoàng Thị Nhung  

 NT Hà Thị Vân   

 NT Hoàng Thị Ấn   



 NT Lê Thị Mai Hoa  

 NT Nguyễn Thái Đường  

1/2023 NT Nguyễn Thị Kiều  TB KTCM 

 NT Trần Thị Thuỷ  

 NT Phan Nhật   

 NT Phan Văn Dũng  

 NT Đặng Thị Nga  

 NT Phạm Thị Thu Hiền   

 NT Trần Thị Huyền A  

2/2023 NT Nguyễn Trọng Tuấn  TB KTCM 

 NT Hà Thị Trang   

 NT Phạm Thị Ngọc Diệp  

 NT Đặng Văn Hoài   

 NT Nguyễn Văn Thế   

 NT Phan Thị Hồng Thanh   

 NT Trần Đình Hùng  

 NT Nguyễn Thị Ánh Tuyết  

 NT Bùi Thị Tuyết Nhung  

 NT Hà Thị Thanh Huyền  

 NT Nguyễn Thị Bạch Tuyết   

3/2023 NT Phan Thị Thu Hà  TB KTCM 

 NT Lê Thị Hải   

 NT Trần Thị Hải Yến  

 NT Nguyễn Đình Hùng   

 NT Bùi Đình Nhuỵ   

 NT Nguyễn Thị Thu   

 NT Nguyễn Thị Mỹ Yến  

 NT Thái Văn Lan   

 NT Đường Hắc Hải  

 NT Phan Quốc Diệu   

 NT Trần Thị HuyềnA  

4/2023 NT Vũ Thế TB KTCM 

 NT Phan Khắc Thắng  

 NT Trần Hậu Trường  

 NT Nguyễn Xuân Bình   

 NT Nguyễn Thị Thanh   

 NT Trần Thị Hoài Thương   

 NT Nguyễn Thị Hải Yến  

 NT Phan Nữ Quỳnh Châu   

 NT Nguyễn Thị Yến  

 NT Hà Thị Vân   

 NT Hoàng Thị Ấn   

 NT Lê Thị Mai Hoa  

 NT Nguyễn Thái Đường  

 NT Nguyễn Viết Truyền   

 NT Lê Thị Thuần   

 NT Phan Nhật   

5/2023 NT Phan Thị Hiển TB KTCM 

 NT Lê Xuân Nhuần   

 NT Đặng Thị Nga  

 NT Hoàng Thị Nhung  



 NT Nguyễn Thị Kiều   

 NT Trần Thị Huyền B  

 NT Đường Hắc Hải  

 NT Nguyễn Thanh Vân   

 2. Kiểm tra nhiệm vụ nhân viên   

9/2022 NT Trần Thị Hương  TB KTHĐ 

 NT Đặng Thị Hương   

12/2022 NT Bùi Thị Sen TB KTHĐ 

 NT Trần Thị Tân  

2/2023 NT Trần Thị Hương TB KTHĐ 

4/2023 NT Bùi Thị Sen TB KTHĐ 

  Trần Thị Tân  

 
3. Kiểm tra công tác quản lý 

của Hiệu trưởng, Phó Hiệu 

trưởng 

  

11/2022 NT Trần Hảo TB KTHĐ 

 NT Phan Thi H Thanh  

    

12/2022 NT Trần Hảo TB KTHĐ 

  Hoàng Bá Kiên, Phan Thi H Thanh  

    

02/2023 NT Hoàng Bá Kiên, Phan Thi H Thanh TB KTHĐ 

    

04/2023 NT Trần Hảo TB KTHĐ 

  Hoàng Bá Kiên, Phan Thi H Thanh  

    

 4. Kiểm tra các nhiệm vụ khác   

 

4.1. Kiểm tra hoạt động học tập 

của học sinh, thực trạng chất 

lượng học sinh, công tác kèm 

cặp phụ đạo HS yếu, BDHS giỏi 

  

10/2022 NT Các lớp Khối 6 TB KTCM 

11/2022 NT Lớp 8A,B,C; 7A,B,C TB KTCM 

12/2022 NT Lớp 7D,E,G; 9C,D,E,G TB KTCM 

02/2023 NT Lớp 8D,E,G, H, I; 9D,E,G TB KTCM 

04/2023 NT Lớp8A,B,C,8D,E,G; 7A,B,C TB KTCM 

05/2023 NT Khối 6,9 TB KTCM 

 
4.2. Kiểm tra các điều kiện đảm 

bảo chất lượng dạy, học:  

 

  

09/2022 
NT Thiết bị dạy học, Thư viện, Phòng 

TH, tin học 

TB KTCM 

02/2023 
NT Thiết bị dạy học, Thư viện, Phòng 

TH, tin học 

 

 
4.3. Kiểm tra hoạt động của Tổ 

chuyên môn, HĐ Đội, công tác 

chủ nhiệm 

  

9/2022 NT Tổ trưởng, TPT, GV chủ nhiệm TBKTTC 

10/2022 NT Tổ trưởng, TPT, GV chủ nhiệm TBKTTC 

11/2022 NT Tổ trưởng, TPT, GV chủ nhiệm TBKTTC 

12/2022 NT Tổ trưởng, TPT, GV chủ nhiệm TBKTTC 



1/2023 NT Tổ trưởng, TPT, GV chủ nhiệm TBKTTC 

2/2023 NT Tổ trưởng, TPT, GV chủ nhiệm TBKTTC 

3/2023 NT Tổ trưởng, TPT, GV chủ nhiệm TBKTTC 

4/2023 NT Tổ trưởng, TPT, GV chủ nhiệm TBKTTC 

 
4.4. KT đánh giá xếp loại HS 

theo Thông tư 22, 26, TT 58 

hướng dẫn của Bộ GD & ĐT 

  

10/2022 NT Toàn thể GV bộ môn, chủ nhiệm TB KTCM 

11/2022 NT Toàn thể GV bộ môn, chủ nhiệm TB KTCM 

1/2023 NT Toàn thể GV bộ môn, chủ nhiệm TB KTCM 

2/2023 NT Toàn thể GV bộ môn, chủ nhiệm TB KTCM 

4/2023 NT Toàn thể GV bộ môn, chủ nhiệm TB KTCM 

5/2023 NT Toàn thể GV bộ môn, chủ nhiệm TB KTCM 

 
4.5. Kiểm tra nề nếp duy trì sỉ số 

tính chuyên cần của HS 

  

9/2022 NT 28 lớp học sinh TB KTHĐ 

11/2022 NT 28 lớp học sinh TB KTHĐ 

1/2023 NT 28 lớp học sinh TB KTHĐ 

2/2023 NT 28 lớp học sinh TB KTHĐ 

4/2023 NT 28 lớp học sinh TB KTHĐ 

5/2023 NT 28 lớp học sinh TB KTHĐ 

 

4.6.Kiểm tra công tác đánh giá 

xếp loại cán bộ quản lí, đánh 

giá xếp loại giáo viên theo 

chuẩn nghề nghiệp 

  

1/2023 NT HT, PHT, Tổ trưởng, GV TB KTHĐ 

5/2023 NT          HT, PHT, Tổ trưởng, GV TB KTHĐ 

 

4.7.KT cảnh quan nhà trường, 

môi trường sư phạm, hệ thống 

nước sạch, công trình vệ sinh, 

trực nhật hàng ngày 

  

9/2022 NT Cảnh quan môi trường nhà vệ sinh TB KTHĐ 

10/2022 NT Hệ thống nước sạch nhà vệ sinh TB KTHĐ 

11/2022 NT Cảnh quan, sân chơi phòng học TB KTHĐ 

12/2022 NT Cảnh quan môi trường nhà vệ sinh TB KTHĐ 

1/2023 NT Cảnh quan, sân chơi phòng học TB KTHĐ 

2/2023 NT Hệ thống nước sạch nhà vệ sinh TB KTHĐ 

3/2023 NT Cảnh quan môi trường nhà vệ sinh TB KTHĐ 

4/2023 NT Hệ thống nước sạch nhà vệ sinh TB KTHĐ 

5/2023 NT Cảnh quan, sân chơi phòng học TB KTHĐ 

 
4.8. KT công tác quản lí tài 

chính tài sản, các nguồn thu và 

việc sử dụng các nguồn thu 

  

11/2022 NT Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ TB KTHĐ 

1/2023 NT Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ TB KTHĐ 

3/2023 NT Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ TB KTHĐ 

6/2023 NT Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ TB KTHĐ 

 
4.9. Kiểm tra việc thực hiện quy 

chế dân chủ trường học 

  

10/2022 NT GH, CĐ, CBGV, NV TB KTHĐ 

 4/2023 NT GH, CĐ, CBGV,  TB KTHĐ 



 
4.10. Kiểm tra công tác công 

khai giáo dục  

 TB KTHĐ 

10/2022 NT Hiệu trưởng, CBGV, NV TB KTHĐ 

1/2023 NT Hiệu trưởng, CBGV, NV TB KTHĐ 

5/2023 NT Hiệu trưởng, CBGV, NV TB KTHĐ 

 
4.11. Kiểm tra công tác phòng 

chống tham nhũng 

  

9/2022 NT CBGVNV TB KTHĐ 

1/2023 NT CBGVNV TB KTHĐ 

6/2023 NT CBGVNV TB KTHĐ 

 
4.12.Kiểm tra công tác tuyên 

truyền giáo dục pháp luật 

 TB KTHĐ 

9/2022 NT             CBGV, NV và HS TB KTHĐ 

12/2022 NT CBGV, NV và HS TB KTHĐ 

1/2023 NT CBGV, NV và HS TB KTHĐ 

3/2023 NT CBGV, NV và HS TB KTHĐ 

8/2023 NT CBGV, NV và HS TB KTHĐ 

 
4.13.Kiểm tra công tác tiếp dân , 

giải quyết đơn thư phản ánh, 

đơn thư khiếu nại tố cáo 

CBGV, NV   

 

4.14. KT công tác hành chính, 

quản lí, sử dụng các loại hồ sơ 

sổ sách, công tác văn thư lưu 

trữ 

  

10/2022 NT NV hành chính TB KTHĐ 

2/2023 NT NV hành chính TB KTHĐ 

4/2023 NT NV hành chính TB KTHĐ 

 
4.15. Kiểm tra việc thực hiện 

chế độ chính sách đối với 

CBGVNV và HS 

  

12/2022                            NT Kế toán, HT, TQ TB KTHĐ 

5/2023                            NT Kế toán, HT,TQ TB KTHĐ 

 

4.16. Kiểm tra thực hiện các quy 

định của UBND tỉnh về giữ 

vững nề nếp kỉ cương thực hiện 

nếp sống văn hoá theo Chỉ thị 

35; 20 của Tỉnh uỷ và quyết 

định 31; 33của UBND Tỉnh 

  

10/2022                            NT CBGV, NV TB KTTC 

03/2023                            NT CBGV, NV TB KTTC 
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