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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 
Số: 516/KL-SGDĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nam, ngày 07 tháng 5 năm 2015 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành 

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến năm học 2014 - 2015 

 

Thực hiện Quyết định số 330/QĐ-SGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của 

Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Thanh tra hành chính và chuyên ngành Trường 

Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Khuyến, tỉnh Hà Nam năm học 2014 - 

2015, từ ngày 06/4/2015 đến hết ngày 08/4/2015, Đoàn thanh tra đã tiến hành 

thanh tra tại Trường THPT Nguyễn Khuyến. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 03/BC-ĐTTr ngày 23/03/2015 của Trưởng 

Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng 

thanh tra, 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam kết luận như sau: 

I. Khái quát chung nhà trường, địa phương 

Bình Lục nằm ở phía đông của tỉnh Hà Nam, giáp với tỉnh Nam Định, cách 

thành phố Nam Định 15 km theo trục quốc lộ 21A. Bình Lục là huyện Anh hùng 

Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến cống thực dân Pháp. Trong 

những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã có những bước phát triển 

khá vững chắc. Bình Lục là huyện có các di tích lịch sử - văn hóa như: trống 

đồng Ngọc Lũ, đền thờ danh nhân Nguyễn Khuyến, có núi Nguyệt Hằng, sông 

Châu Giang… trong tương lai sẽ là các điểm du lịch hấp dẫn. 

Trường THPT Nguyễn Khuyến được thành lập theo quyết định 1196/QĐ – 

UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam. 

Năm đầu tiên chỉ có 3 cán bộ, nhân viên (Hiệu trưởng, kế toán và thủ quỹ 

văn thư); nhiệm vụ chủ yếu làm công tác giải phóng mặt bằng và tiến hành các 

thủ tục xây dựng trường. 
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Năm học 2011 – 2012: có 18 CB – GV, 3 NV, 1 khối 10. Trường học nhờ 

tại địa điểm trường THCS xã Tiêu Động. 

Năm học 2012 – 2013: có 38 CB – GV, 4NV, 2 khối lớp 11 và 10. Trường 

được chuyển về địa điểm học hiện nay-Thị tứ Ba Hàng của xã Tiêu Động. 

Năm học 2013 – 2014: có 42 CB – GV, 5NV, 3 khối lớp. Là năm đầu tiên 

có học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp và CĐ – ĐH. 

Năm học 2014 – 2015: hiện có 659 học sinh và 38 CB-GV, 6 NV. 

Trường liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Chi bộ liên tục 

đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Công đoàn liên tục đạt danh hiệu 

“Công đoàn cơ sở vững mạnh”. Đoàn Trường liên tục được Tỉnh Đoàn, Trung 

ương Đoàn tặng giấy khen, bằng khen. 

- Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh. 

Năm học 

2011 - 2012 

Năm học 

2012 - 2013 

Năm học 

2013 - 2014 Xếp loại 

SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) 

Tổng số hs 259 100 503 100 704 100 

Loại tốt 188 72,59 402 79,92 579 80,98 

Loại khá 54 20,85 77 15,31 104 14,55 

Loại TB 14 5,41 20 3,98 16 2,24 

Loại yếu 3 1,16 4 0,80 5 0,70 

 

- Kết quả xếp loại học lực học sinh. 

Năm học 

2011 - 2012 

Năm học 

2012 - 2013 

Năm học 

2013 - 2014 Xếp loại 

SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) 

Tổng số hs 259 100 503 100 704 100 

Loại giỏi 11 4,25 25 4,97 73 10,37 

Loại khá 95 36,68 204 40,56 372 52,84 

Loại TB 133 51,35 260 51,69 233 33,10 

Loại yếu 20 7,72 14 2,78 24 3,41 

Loại kém 0 0,00 0 0,00 2 0,28 
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- Kết quả thi HSG cấp tỉnh (HSG VH, HSG TDTT,…). 

Năm học 
2012 - 2013 

Năm học 
2013 - 2014 

Năm học 
2014 - 2015 

Giải 
SL 

Tỷ lệ 
(%) 

SL 
Tỷ lệ 
(%) 

SL Tỷ lệ (%) 

HS dự thi 30 100 69 100 69 100 
HS đạt giải 10 33,33 15 21,74 22 31,88 
Giải nhất 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Giải nhì 2 6,67 0 0,00 0 0,00 
Giải ba 6 20,00 3 4,35 9 13,04 

KK 2 6,67 12 17,39 13 18,84 

 

- Kết quả tốt nghiệp THPT. 

HS đỗ TN Loại Giỏi Loại Khá Loại TB 

Năm học 
Tổng 
số HS SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 

2013-2014 244 243 99,59 3 1,22 36 14,75 204 83,61 

 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh 

1. Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục (ban hành văn bản quản lý 
nội bộ, quy chế chi tiêu nội bộ; phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy 
tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác 
kiểm tra nội bộ; việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động của 
trường). 

1.1. Ban hành văn bản quản lý nội bộ, quy chế chi tiêu nội bộ 

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo nhà trường; Quy chế chi tiêu nội bộ; Mốc 
thời gian và các công việc chính; Nội quy học sinh; Quy định nền nếp học tập 
của học sinh; Nội quy sử dụng phòng học bộ môn; Quyết định thành lập Hội 
đồng thi đua - Khen thưởng; Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng; Quyết định thành 
lập Hội đồng kỷ luật học sinh… 

1.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Có Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật năm 2014, năm 2015. 

1.3. Xây dựng bộ máy tổ chức 

- Các tổ chức trong nhà trường gồm: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn 
TNCSHCM, Hội đồng trường, Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ 
luật, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chuyên môn: Tổ Văn-Sử-Địa-Anh-
GDCD, Tổ Toán-Lý-Tin-Công nghệ, Tổ Hóa-Sinh-Thể dục-GDQP và Tổ Văn 
phòng. 
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- Đội ngũ: 

+ Cán bộ quán lý: 02 (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) 

+ Giáo viên: 37. Biên chế: 18, hợp đồng Sở: 18, hợp đồng trường: 01. 

+ Nhân viên: 6. Hợp đồng Sở: 03 (01 kế toán, 01 văn thư, 01 bảo vệ), hợp 
đồng trường: 03 (02 bảo vệ, 01 nhân viên phục vụ) 

1.4. Thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục 

Đã có văn bản chỉ đạo như: Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 
07/5/2009; Công văn 1119/SGDĐT-KHTC ngày 20/8/2015 của Sở GD&ĐT. 

Văn bản thực hiện công khai của trường: Biểu 2 (tài chính) ký ngày 
30/3/2015; Biểu 4, 5, 9, 10, 11 (theo TT 09) ký ngày 01/10/2014. 

Bảng công khai còn ghép với bảng tin chung của nhà trường. 

1.5. Công tác kiểm tra nội bộ 

Trường có đủ các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra nội bộ năm học 
2014 – 2015; trường có kế hoạch kiểm tra nội bộ, quyết định thành lập ban kiểm 
tra nội bộ theo quy định; trường có lưu trữ hồ sơ kiểm tra nội bộ, vào hồ sơ theo 
dõi việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo quy định 

Kiểm tra hồ sơ thực hiện nhiệm vụ của giáo viên có 32 quyển/36 giáo viên 
(4 giáo viên nghỉ chế độ và hợp đồng sau theo thời vụ chưa bổ sung hồ sơ) 

Trong tập hồ sơ kiểm tra nội bộ chưa trình được kết luận của thủ trưởng 
sau mỗi đợt kiểm tra (mới có biên bản và phiếu dự giờ, nhận xét đánh giá của 
người kiểm tra). 

1.6. Việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động của nhà trường 

- Có các văn bản quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ nhà 
trường. 

- Tổ chức và triển khai các hoạt động của các đoàn thể, các hội đồng, ban, 
các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng theo quy định 

2. Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp 
giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy 
học. 

2.1. Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo 
dục. 

Xác minh các văn bản chỉ đạo chuyên môn, các kế hoạch chuyên môn, ... 

2.2. Việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy 
học và đồ dùng tự làm 

Xác minh việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục: 

+ Có văn bản hướng dẫn. 
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+ Có sổ theo dõi mượn trả sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, sổ đăng ký 
cá biệt về sách giáo khoa và tài liệu tham khảo. 

+ Nhà trường đã có đủ đầu sách và tài liệu tham khảo. 

Xác minh việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học và đồ dùng tự làm. 

3. Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các 
chế độ, chính sách đối với người học. 

3.1. Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học 

Thực hiện đầy đủ đúng quy chế tuyển sinh. Có nhiều biện pháp quản lý 
người học và nâng cao giáo dục người học. 

3.2. Các chế độ, chính sách đối với người học 

Việc tiếp nhận và lưu trữ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn: Trường đã cập 
nhật và lưu trữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào 
tạo Hà Nam và các cơ quan liên quan 

Đến thời điểm thanh tra: Trường đã thực hiện việc miễn giảm học phí và 
hỗ trợ chi phí học tập (HTCPHT) năm học 2014-2015 như sau: 

- Học kỳ I: 

+ Học sinh được miễn, giảm học phí: Tổng số 67 học sinh ( trong đó: Miễn 
17 h/s; giảm 50 h/s) 

+ Hỗ trợ chi phí học tập: 11 học sinh. 

Kinh phí thực hiện đã được cấp bổ sung là: 13.160.000 đồng. 

- Học kỳ II: Trường đã hoàn thành danh sách và hồ sơ đề nghị miễn giảm 
học phí gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, tổng hợp chung là: 

+ Miễn, giảm HP: Tổng số 25 học sinh ( trong đó: Miễn 15 h/s; giảm 10 
h/s) 

+ Hỗ trợ chi phí học tập: 09 học sinh. 

Kinh phí thực hiện đề nghị cấp bổ sung: 9.150.000 đồng. 

4. Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi 
dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục và người lao động khác. 

- Có các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử 
dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách 
đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động. 

- Thực hiện việc rà soát quy hoạch cán bộ quản lý theo đúng văn bản 
hướng dẫn. 

- Công tác bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng tổ Văn phòng theo 
đúng thẩm quyền. 
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- Có xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ. 

- Công tác đánh giá, xếp loại; thực hiện chế độ chính sách đúng quy định. 

- Hợp đồng giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo 
dục. 

5. Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm 

5.1. Công tác xã hội hóa giáo dục 

Chưa lưu đủ hệ thống văn bản về công tác xã hội hóa giáo dục; nhà trường 
đã chủ động trong việc phối hợp với các tổ chức ngoài nhà trường (thông qua 
các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt đầu tuần ...) để giáo dục học sinh; đã vận 
động các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ bằng tiền để thưởng 
cho học sinh thi đỗ đại học năm 2014. 

5.2. Công tác quản lý dạy thêm, học thêm (DTHT) 

Nhà trường có Giấy phép số 08 ngày 19/9/2014; đã tiến hành dạy thêm học 
thêm 4 đợt từ đầu năm học. 

6. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về 
kiểm định chất lượng giáo dục 

6.1. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục 

* Cơ sở vật chất, tài chính: 

Về văn bản hướng dẫn thực hiện: Trường đã cập nhật và lưu trữ đầy đủ các 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản; lưu trữ hồ sơ, chứng từ 
theo hướng dẫn, quy định. 

Đến thời điểm thanh tra: Trường được giao dự toán thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2015 là: 3.104 triệu đồng. Trong đó: 

- Số thu phí, lệ phí: 355 triệu đồng (trong đó: lệ phí: 15 triệu đồng); kinh 
phí để lại đơn vị sử dụng: 355 triệu đồng. 

- Dự toán chi ngân sách nhà nước 2015: 2.738 triệu đồng. 

- Dự toán cấp bổ sung phục vụ đại hội Đảng: 11 triệu đồng. 

Dự toán thu, chi NSNN năm 2015 của Trường được phân bổ cơ bản đáp 
ứng được hoạt động giáo dục của nhà trường. 

Đến thời điểm thanh tra: 

+ Trường chưa hoàn thành việc thu học phí học kỳ II năm học 2014-2015. 

+ Trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015 của Trường còn quy định mức 
khoán công tác phí tháng ở mức 300.000 đồng/ tháng. 

- Khuôn viên nhà trường được xây dựng riêng biệt, có tường rào, cổng 
trường; diện tích sử dụng 25.521 m2, có đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức 
các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt. 
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- Phòng học : 16 phòng kiên cố/ 16 lớp; phòng học có đủ số phòng học cho 
mỗi lớp học; diện tích phòng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng 
đúng quy cách; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng; 

- Phòng học bộ môn: 

+ Phòng học tin học: 02 phòng, 44 máy tính (sử dụng phòng học văn hoá 
của khối phòng học 3 tầng). 

+ Các phòng bộ môn khác: Chưa có (hiện nay đang được thi công xây 
dựng). 

- Khối phòng phục vụ học tập : 01 phòng. 

- Khối phòng hành chính- quản trị : Hiện nay chưa hoàn thành bàn giao 
đưa vào sử dụng; trường đang sử dụng các phòng của khối phòng học 3 tầng làm 
phòng làm việc như sau: 

+ Phòng làm việc của Hiệu trưởng : 01 

+ Phòng làm việc của phó Hiệu trưởng : 01 

+ Văn phòng : 02 phòng (sử dụng phòng học) 

+ Phòng hội đồng : 01 

- Có khu vệ sinh của khối nhà 3 tầng cho học sinh nam, học sinh nữ, không 
gây ô nhiễm môi trường. 

- Khu để xe cho giáo viên : 01; khu để xe cho các khối lớp : 01; các khu để 
xe này được bố trí trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn. 

- Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, nước sử dụng cho giáo viên, 
học sinh; có hệ thống thoát nước; 

- Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý 
và dạy học. 

Hiện nay, trường còn nhiều hạng mục công trình đang được thi công, đang 
trong quá trình hoàn thiện để bàn giao đưa vào sử dụng. 

* Đội ngũ: 

- Cán bộ quản lý: 02, đủ so với quy định (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng). 
2/2 trên chuẩn về chuyên môn; 2/2 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính 
trị và đã có chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý; đánh giá xếp loại theo Quyết 
định 06/2006/QĐ-BNV, theo chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2013-
2014 đúng quy định, 2/2 xếp loại xuất sắc. 

- Giáo viên: 37. Trong đó: Biên chế: 18, hợp đồng Sở: 18, giáo viên hợp 
đồng ngắn hạn với trường: 01 (chưa báo cáo và chưa được Sở phê duyệt). Tỷ lệ 
giáo viên/lớp 2,31 (Vượt so với quy định). Đạt chuẩn về trình độ đào tạo 34/37 
(91,89%), trên chuẩn 03/37 (8,11%); giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp 
tỉnh 01/37 (2,7%); cơ cấu giáo viên từng môn học đảm bảo theo quy định, số 
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giáo viên dạy các bộ môn cụ thể như sau: 06 Toán, 02 Tin học, 03 Vật lý, 02 
Hóa học, 03 Sinh học, 01 Công nghệ (KTCN), 05 Ngữ văn, 03 Lịch sử, 02 Địa 
lý, 01 GDCD, 04 Tiếng Anh, 03 Thể dục (trong đó có 01 hợp đồng trường), 02 
GDQP-AN. 

-Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp: Xuất sắc: 20/37 (54,05%), 
khá:17/37(45,95%). Xếp loại giáo viên theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV năm 
học 2013-2014 đúng quy định, trong đó: Xuất sắc: 24/37 (64,86%), khá 13/37 
(35,14%), không có giáo viên xếp loại trung bình, kém. 

- Nhân viên: 06. Trong đó: Hợp đồng Sở: 03 (Hợp đồng 68: 01, HĐLĐ 
ngắn hạn: 02); Hợp đồng trường: 03 (bảo vệ: 02, tạp vụ: 01) 

6.2. Chấp hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục 

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT hiện có: Thông tư 
42/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012; Công văn 8987/BGD ĐT-KTKĐCLGD ngày 
28/12/2012; Công văn 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013 và các văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn khác của Bộ, Sở GD&ĐT 

Hồ sơ, tài liệu, minh chứng liên quan đến công tác tự đánh giá của nhà 
trường: đang tiến hành thu thập, mã hóa các minh chứng; tiến hành một số công 
việc chuẩn bị cho dự thảo báo cáo tự đánh giá năm học 2014 – 2015 

Các phần việc đã và đang thực hiện: các nhóm đang tổng hợp tìm, thu thập 
và mã hóa cá minh chứng theo phân công; tổ thư ký cùng lãnh đạo hội đồng tự 
đánh giá xây dựng dự thảo báo cáo tự đánh giá. 

7. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực 
tài chính khác 

7.1. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí 

Về việc tiếp nhận và lưu trữ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn: Trường đã 
cập nhật và lưu trữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Hà Nam và các cơ quan liên quan. 

Năm học 2013-2014: Thực hiện thu học phí theo Quyết định số 
36/2013/QĐ-UBND ngày 29/07/2013 của UBND tỉnh Hà Nam. 

Năm học 2014-2015: Thực hiện thu theo quyết định số 24/2014/UBND 
ngày 28/07/2014 của UBND tỉnh. 

Tình hình thực hiện: 

- Tổng số học sinh: 

+ Số đầu năm: 667 học sinh. 

+ Số đến thời điểm hiện tại: 659 học sinh. 

- Số thu học phí ( năm tài chính 2014): 

+ Thu HK 2 năm học 2013-2014: 199.590.000 đ 
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+ Thu HK I năm học 2014-2015: 154.440.000 đ 

Cộng thu HP năm 2014: 351.030.000 đ 

- Số thu năm 2015: Chưa quyết toán số thu 

- Số đã sử dụng (Năm tài chính 2014): 

+ Số dư năm trước chuyển sang: 198.289.000 đ 

+ Số thu năm 2014: 373.860.000 đ 

+ Số chi đề nghị quyết toán: 462.459.500 đ 

Trong đó: 

- Chi trả lương : 234.497.000 đ (50,70%) 

- Chi các hoạt động khác: 227.962.500 đ 

- Số kinh phí còn lại: 109.689.500 đ 

7.2. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính 
khác 

Về việc tiếp nhận và lưu trữ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn: Trường đã 
cập nhật và lưu trữ đầv đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Hà Nam và các cơ quan liên quan. 

+ Luật ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Nghị định số 
43/2006/NĐ-CP của chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và Tài chính của các đơn vị sự 
nghiệp công lập; Thông tư số 76/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài 
chính; Quyết định số 44 của UBND Tỉnh Hà Nam; Quyết định số 31/2012/QĐ - 
UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam . 

Thực hiện tại đơn vị: 

* Vốn ngân sách nhà nước cấp (Niên độ 2014). 

- Nguồn KP tự chủ : 

+ Số NSNN cấp : 2.675.000 000 đ 

+Số đã sử dụng : 2.675.000 000 đ 

+ Số dư chuyển năm sau: 0 đ 

- Nguồn KP không tự chủ : 

+ Số NSNN cấp: 75.910.000 đ 

+ Số đã sử dụng : 75.910.000 đ 

+ Số dư chuvển năm sau: 0 đ 

* Nguồn thu dạy thêm, học thêm. 

- Tổng số thu dạy thêm: 771.127.000 đ 
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- Đã chi theo quy chế CTNB: 732.570.650 đ 

- Bổ sung kinh phí hoạt động: 38.563.500 đ 

- Chi tăng cường CSVC: 14.860.000 đ 

- Còn lại chuyển năm sau: 23.703.500 đ 

8. Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục phổ thông 

8.1. Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 
dân giai đoạn 2008-2020: 

- Đơn vị không tham gia chương trình thí điểm. 

- Giáo viên: 100% giáo viên có trình độ đại học chuyên ngành tiếng Anh 
với trình độ năng lực tương đương bậc 4 (B2, 03 giáo viên), bậc 5(C1, 01 giáo 
viên) của khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu. Tham gia đầy 
đủ các khóa bồi dưỡng về chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, phương 
pháp kiểm tra đánh giá, nâng chuẩn chuyên môn. 

- Cơ sở vật chất: có tương đối đầy đủ thiết bị dạy học ngoại ngữ: cassette, 
băng đĩa, sách tham khảo... 

8.2. Công tác học, sinh sinh viên 

Nhà trường chú trọng công tác giáo dục pháp luật đến cán bộ, giáo viên, 
học sinh nhà trường. Hình thức tuyên truyền: bảng tin, tổ chức vào tiết sinh hoạt 
đầu tuần. 

Hằng năm phối hợp với Công an xã Tiêu Động và Công an huyện Bình 
Lục tuyên truyền ANTT, ATGT đường bộ, phòng chống tác hại của ma túy, 
pháo nổ; 100% học sinh ký cam kết thực hiện và có ý kiến của GVCN, cha mẹ 
học sinh 

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, tổ chức các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ lành mạnh, các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép 
trong sinh hoạt tập thể. 

Công tác tư vấn hướng nghiệp: tổ chức kết hợp với Đại học Y Hà Nội với 
Ban thanh niên công nhận đô thị Trung ương Đoàn 

8.3. Công tác Y tế học đường 

Nhân viên y tế trường học: kiêm nhiệm (văn phòng). 

Kết quả thực hiện công tác y tế học đường: đã tổ chức khám sức khỏe định 
kỳ cho học sinh năm học 2014 - 2015. Có sổ theo dõi sức khỏe của từng học 
sinh. Có biện pháp kết hợp với trung tâm y tế xã Tiêu Động để quản lý chăm sóc 
sức khỏe học sinh. 

Có quyết định thành lập Ban sức khỏe và kế hoạch y tế trường học năm 
học 2014 – 2015. Số học sinh tham gia Bảo hiểm y tế: 605/659. Phòng y tế: 
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chưa có, sử dụng chung với phòng Đoàn, không có trang thiết bị, có 1 tủ thuốc 
nhỏ. Tổ chức phun thuốc muỗi 2 lần/năm. 

8.4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin 

Cơ sở hạ tầng: trường có 2 phòng máy chưa nối mạng (mỗi phòng có 22 
máy, chỉ 15 máy hoạt động được). Chưa có phòng họp trực tuyến, chưa có 
phòng học trình chiếu, giáo viên khi dạy học ứng dụng Công nghệ thông tin sử 
dụng máy chiếu trên lớp học. Không thường xuyên đăng bài trên website của 
trường 

100% cán bộ giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin khai thác mạng 
phục vụ bài giảng. Các tổ nhóm xây dựng giáo án E-learning. Nhà trường thực 
hiện đúng các quy định về sổ điểm điện tử. 

8.5. Công tác giáo dục kĩ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả, duy trì đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, biển đảo,….. 

Nhà trường thông qua các hoạt động ngoại khoá, chào cờ sáng thứ Hai 
hằng tuần thường xuyên giáo dục kỹ năng sống, giáo dục sức khỏe sinh sản vị 
thành niên, giáo dục giới tính, giáo dục giá trị sống cho học sinh. 

Hằng tuần, nhà trường tổ chức các chuyên đề giáo dục: giáo dục môi 
trường, tuyên truyền biển đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức 
các buổi nói chuyện về Biển Đông lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, 
các giờ học lịch sử, địa lý. 

8.6. Công tác văn thư, lưu trữ 

Có sổ ghi công văn đi, công văn đến; có công văn lưu theo năm. 

8.7. Công tác mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học 

Có mua sắm thiết bị dạy học. Nhà trường có đủ thiết bị dạy học. Chưa có 
phòng học bộ môn cho các môn học. 

Đến thời điểm thanh tra, Trường đã thực hiện việc mua sắm bổ sung trang 
thiết bị dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của nhà trường như 
sau: 

Về thiết bị dạy học: Mua bổ sung trang thiết bị dạy học, hoá chất với tổng 
số tiền là: 50 triệu đồng (kinh phí được cấp năm 2014). Trong đó: 

- Mua thiết bị môn Toán: 05 bộ; 

- Mua thiết bị môn Vật lý:  56 (bộ, cái); 

- Mua thiết bị môn Hoá học:  279 (bộ, cái) và hoá chất môn hoá học; 

- Mua thiết bị môn Sinh học:  69 (bộ, cái). 

Mua máy vi tính phục vụ giảng dạy: 06 bộ, chiếc máy tính; kinh phí thực 
hiện: 57.120.000 đồng. Trong đó: Máy tính để bàn: 05 bộ; Máy tính xách tay: 01 
chiếc. 
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8.8. Công tác tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 
nhũng, chống lãng phí. 

Có một số văn bản của các cấp chỉ đạo và thực hiện nội dung công tác tiếp 
công dân và giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, 
lãng phí. 

Có địa điểm tiếp công dân, có biển tên phòng tiếp công dân, có người phụ 
trách tiếp công dân. Chưa có hồ sơ lưu trữ về công tác giải quyết, khiếu nại tố 
cáo và tiếp công dân. Trường không có đơn thư hoặc công dân đến trực tiếp 
khiếu nại, tố cáo trong năm học 2014- 2015 đến thời điểm thanh tra. 

III. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra 

1. Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục (ban hành văn bản quản lý 
nội bộ, quy chế chi tiêu nội bộ; phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy 
tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác 
kiểm tra nội bộ; việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động của trường) 

1.1. Ban hành văn bản quản lý nội bộ, quy chế chi tiêu nội bộ 

*Ưu điểm: văn bản quản lý nội bộ ban hành tương đối đầy đủ, đúng thời 
gian, đủ nội dung. 

*Tồn tại, hạn chế: hầu hết các văn bản quản lý nội bộ sai thể thức, còn 
dùng một số khái niệm cũ (Ban Giám hiệu…). 

1.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật 

*Ưu điểm: không. 

*Tồn tại, hạn chế: Chưa ban hành Kế hoạch công tác Pháp chế; công tác 
phổ biến giáo dục pháp luật theo văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT; chưa có Tủ 
sách pháp luật. 

1.3. Xây dựng bộ máy tổ chức 

*Ưu điểm: Các tổ chức trong nhà trường được thành lập theo đúng quy 
định. 

Chất lượng đội ngũ đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo 
dục. 

*Tồn tại, hạn chế: Tên gọi các tổ chuyên môn, tổ hành chính-văn phòng 
chưa đúng quy định. 

1.4. Thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục 

*Ưu điểm: có văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở về công khai trong lĩnh vực giáo 
dục. 

*Tồn tại, hạn chế:  

-Thiếu hình thức công khai (trên cổng thông tin điện tử). 
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-Nội dung công khai còn thiếu (đối với tài chính thiếu biểu 3, 9) đồng thời 
thừa biểu 4 (TT09 đối với giáo dục mầm non). 

-Thời gian công khai không đúng quy định. 

-Công khai trong cuộc họp không được ghi vào trong Sổ nghị quyết nhà 
trường. 

-Tại thời điểm thanh tra văn bản công khai không được niên yết trên bảng 
tin. 

1.5. Công tác kiểm tra nội bộ 

*Ưu điểm:  

-Trường đã có các văn bản chỉ đạo của các cấp trong năm học 2014-2015. 

-Có kế hoạch kiểm tra nội bộ, có quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ 
năm học 2014-2015. 

-Có lịch kiểm tra hàng tháng trong kế hoạch và thực hiện kiểm tra nội bộ 
theo kế hoạch. 

-Có hồ sơ lưu trữ công tác kiểm tra nộ bộ và hồ sơ kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ của giáo viên, đã cập nhật sau mỗi đợt kiểm tra. 

*Tồn tại, hạn chế: 

-Chưa lưu trữ kết luận của Thủ trưởng sau mỗi đợt kiểm tra. 

-Hồ sơ kiểm tra cần ghi chi tiết đầy đủ hơn, đặc biệt là tính khoa học trong 
các hồ sơ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. 

1.6. Việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động của nhà trường 

*Ưu điểm: thực hiện đúng quy định. 

*Tồn tại, hạn chế: không. 

2. Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp 
giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy 
học 

2.1. Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo 
dục. 

*Ưu điểm:  

-Có đầy đủ các văn bản chỉ đạo chuyên môn, có đủ các loại kế hoạch 
chuyên môn: chi tiết, cụ thể. 

-Có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu, sắp xếp khoa học ... 

-Có đầy đủ học bạ học sinh và ghi đủ các thủ tục hành chính. 

-Thực hiện tiến độ chương trình (các môn được kiểm tra), đúng theo phân 
phối chương trình 
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-Giáo viên lên lớp có đủ các loại giáo án theo yêu cầu, soạn giảng đúng 
theo quy định từng bộ môn đã thống nhất 

-Giáo viên đã vào điểm đúng theo tiến độ và đủ cơ số đến thời điểm kiểm 
tra. 

-Việc sinh hoạt tổ chuyên môn được duy trì đúng và các nhóm chuyên môn 
đã có chuyên đề sinh hoạt phong phú đa dạng. 

-Các giáo viên dạy cùng khối lớp đã có kế hoạch dạy học tự chọn đầy đủ. 

*Tồn tại, hạn chế: 

-Với nhà trường: 

+ Kế hoạch dạy học (thời khóa biểu) sắp xếp không khoa học (sắp theo 
môn) 

+ Bố trí thời gian sinh hoạt nhóm chuyên môn (1 tháng / 1 lần) chưa đúng 
với quy định 

+ Bảng phân công chuyên môn chưa hợp lý (chưa thể hiện hết nhiệm vụ 
của giáo viên). 

-Với giáo viên và tổ nhóm chuyên môn 

+ Nội dung sinh hoạt nhóm chuyên môn còn sơ sài (hầu như không có 
nhận xét góp ý các tiết dự giờ, thống nhất nội dung dạy học, những vấn đề khó, 
những bài thực hành ...) 

+ Chất lượng giáo án một bộ phận giáo viên chưa cao, còn có giáo viên 
copy trên mạng nhưng không chỉnh sửa (giáo viên môn Vật lí tiết 57, 58, 59 
khối 11) 

+ Còn một bộ phận nhỏ giữa đăng ký giảng dạy với sổ đầu bài không khớp 
nhau (môn Địa lí) 

+ Trong giáo án chưa thể hiện sự đổi mới phương pháp dạy học theo định 
hướng phát triển năng lực (môn Vật lí) 

+ Nội dung giáo dục chưa cụ thể chi tiết đặc biệt với học sinh cá biệt. 

2.2. Việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy 
học và đồ dùng tự làm 

*Ưu điểm:  

-Có đủ các loại sổ theo dõi, sổ đăng ký. 

-Có đủ các loại sách giáo khoa, tài liệu tham khảo ... 

-Giáo viên thường xuyên mượn trả ... 

-Đã có hồ sơ theo dõi sử dụng thiết bị dạy học của từng bộ môn 

-Nhà trường đã mua sắm được một số thiết bị dạy học tối thiểu 
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-Đã bố trí 2 phòng học ... khoa học hợp lý, có nội quy quy định, sạch sẽ 
ngăn nắp. 

-Thực hiện thanh toán việc mua sắm thiết bị theo quy định; 

-Bố trí kinh phí mua bổ sung máy tính phục vụ cho công tác giảng dạy năm 
học 2014-2015. 

*Tồn tại, hạn chế: 

-Các tài liệu sách giáo khoa không được sắp xếp khoa học. 

-Không có phòng đọc cho giáo viên, cho học sinh. 

-Các tài liệu tham khảo còn ít. 

-Các thiết bị sắp xếp chưa khoa học chưa hợp lý, phòng thư viện chung với 
phòng thiết bị thành một kho. 

-Tần suất sử dụng thiết bị thí nghiệm không cao, nhiều thiết bị thí nghiệm 
còn đang đóng gói chưa sử dụng. 

- Đồ dùng dạy học tự làm được chưa có. 

3. Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các 
chế độ, chính sách đối với người học 

3.1. Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học 

*Ưu điểm: thực hiện tốt quy chế tuyển sinh; làm tốt nội dung quản lý 
người học; quản lý chặt chẽ học sinh chuyển đi chuyển đến đúng quy định 

*Tồn tại, hạn chế: kết quả giáo dục người học còn hạn chế 

3.2. Các chế độ, chính sách đối với người học 

*Ưu điểm:  

-Cập nhật và lưu trữ văn bản đầy đủ. 

-Thực hiện miễn, giảm học phí theo đúng văn bản hướng dẫn, quy định. 

-Đã tiến hành xét duyệt hồ sơ và lập danh sách học sinh được miễn giảm 
học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2014-2015 theo hướng dẫn, quy định. 

-Rút dự toán và thực hiện chi trả kịp thời tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 
I năm học 2014-2015. 

*Tồn tại, hạn chế: Trong danh sách chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập học 
kỳ I năm học 2014-2015 theo sự uỷ quyền của Sở GD&ĐT Hà Nam, còn giáo 
viên chủ nhiệm ký nhận tiền HTCPHT thay cho cha mẹ học sinh. 

4. Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi 
dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục và người lao động khác 

*Ưu điểm:  
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Có đủ văn bản hướng dẫn. 

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện 
chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động 
đúng quy định.. 

*Tồn tại, hạn chế: Ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên không 
đúng thẩm quyền. 

5. Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm 

5.1. Công tác xã hội hóa giáo dục 

*Ưu điểm: đã quan tâm và thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục. 

*Tồn tại, hạn chế: việc lưu trữ văn bản còn ít, cập nhật văn bản về công tác 
xã hội hóa giáo dục chưa thường xuyên 

5.2. Công tác quản lý dạy thêm, học thêm 

*Ưu điểm:  

Có đầy đủ hồ sơ: Giấy phép dạy thêm, Sổ đầu bài, Thời khóa biểu, Kế 
hoạch chi tiết từng đợt học, hồ sơ quyết toán tiền từng đợt học. 

*Tồn tại, hạn chế: kế hoạch chi tiết chưa rõ ngày thực hiện hiện nội dung; 
trong thời khóa biểu chưa ghi từng đợt học 

6. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về 
kiểm định chất lượng giáo dục 

6.1. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục 

*Ưu điểm:  

- Cập nhật và lưu trữ đầy đủ các văn bản hướng dẫn, hồ sơ, chứng từ theo 
quy định. 

- Lập dự toán, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo quy định 
của Nhà nước. 

- Hàng năm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã khắc phục khó khăn 
về cơ sở vật chất, không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của toàn 
trường. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý 100% trên chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, đảm 
bảo đủ các tiêu chuẩn cán bộ quản lý. 

- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình trong công tác. 

*Tồn tại, hạn chế: 

Trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015 việc khoán công tác phí tháng vượt 
mức tối đa theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND 
tỉnh Hà Nam. 



 17 

- Biển tên trường chưa có theo quy định. 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị còn thiếu; sân trường còn thiếu cây xanh, 
bóng mát. 

- Còn nhiều hạng mục công trình đang trong quá trình thi công xây dựng, máy 
thi công đã ảnh hưởng không ít đến việc học tập trong nhà trường; 

- Khó khăn về nguồn vốn thanh toán cho khối lượng thực hiện các hạng mục 
công trình. 

- Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp tỉnh còn thấp. 

- Tỷ lệ giáo viên trên lớp vượt so với định mức quy định tại Thông tư 
35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV (Thừa 01 giáo viên thể dục do Trường hợp đồng). 

6.2. Chấp hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục. 

*Ưu điểm: có đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT; đã 
và đang tìm, thu thập mã hóa và sắp xếp các minh chứng theo hướng dẫn; theo 
phân công đã và đang thực hiện một số phần việc theo kế hoạch của Hội đồng tự 
đánh giá. 

*Tồn tại, hạn chế: chưa đóng thành tập, quyển để tiện cho việc nghiên cứu, 
lưu trữ; chưa thu thập đủ các minh chứng theo yêu cầu; sắp xếp chưa thật hợp lý, 
khoa học; chưa có phương tiện lưu trữ lâu dài; tiến độ thực hiện một số việc còn 
chậm so với kế hoạch. 

7. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực 
tài chính khác 

7.1. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí 

*Ưu điểm: Tiếp nhận và cập nhật, lưu trữ văn bản đầv đủ, kịp thời. 

*Tồn tại, hạn chế: chưa thực hiện việc quyết toán thu chi quỹ học phí theo 
năm học; chứng từ thu học phí ghi chưa đúng quy định (viết chung cả học kỳ, 
các lớp học vào 1 phiếu thu). 

7.2. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính 
khác 

*Ưu điểm: tiếp nhận và cập nhật, lưu trữ văn bản đầy đủ, kịp thời; đã xây 
dựng được quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định hiện hành. 

Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý tài chính, không có biểu hiện sai 
phạm trong việc chấp hành các quy định về chi tiêu các nguồn kinh phí và quản 
lý tài sản. 

*Tồn tại, hạn chế: Sử dụng các nguồn kinh phí còn chưa sát với dự toán 
được duyệt; hạch toán kinh phí dạy thêm, học thêm mới hạch toán trên sổ kế 
toán 5% số thu học thêm. 

8. Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục phổ thông 
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8.1. Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 
dân giai đoạn 2008 - 2020 

*Ưu điểm:  

- Lãnh đạo đơn vị, quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để giáo viên 
ngoại ngữ học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn. 

- Tham gia và đạt kết quả tốt trong các cuộc thi tiếng Anh giành cho học 
sinh do sở GD&ĐT tổ chức. 

*Tồn tại, hạn chế: chưa có phòng học ngoại ngữ. 

8.2. Công tác học, sinh sinh viên 

*Ưu điểm: Có kế hoạch quản lý, giáo dục học sinh; thực hiện đúng các văn 
bản chỉ đạo của cấp trên về công tác học sinh, sinh viên 

*Tồn tại, hạn chế: các hình thức tuyên truyền giáo dục học sinh còn chưa 
phong phú và chưa cập nhật. 

8.3. Công tác y tế học đường 

*Ưu điểm: thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác y 
tế học đường. 

*Tồn tại, hạn chế: công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh 
còn ít, nội dung còn chưa phong phú; nhà trường chưa có nhân viên y tế chuyên 
trách, nhân viên y tế kiêm nhiệm chưa qua đào tạo nên việc cập nhật, theo dõi, 
chăm sóc sức khỏe cho học sinh còn nhiều bất cập; phòng y tế chưa có riêng nên 
việc chăm sóc sức khỏe học sinh còn hạn chế. 

8.4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin 

*Ưu điểm: cập nhật và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT 
trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin. 

*Tồn tại, hạn chế: cơ sở vật chất chưa đầy đủ để áp dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý và dạy học; công tác đăng bài trên website còn hạn chế, số 
lượng bài và tin tức chưa phong phú. 

8.5. Công tác giáo dục kĩ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả, duy trì đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, biển đảo,….. 

*Ưu điểm: triển khai thực hiện đúng cá văn bản chỉ đạo về công tác giáo 
dục kỹ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả duy trì đa dạng sinh 
học bảo vệ môi trường, biển đảo... 

*Tồn tại, hạn chế: hình thức tổ chức, nội dung các buổi tuyên truyền, giáo 
dục còn chưa phong phú nên chất lượng chưa cao. 

8.6. Công tác văn thư, lưu trữ 

*Ưu điểm: Sổ theo dõi công văn đi, đến đúng mẫu quy định; ghi chép rõ 
ràng, đúng quy định. 
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*Tồn tại, hạn chế: Chưa ban hành Quy chế Văn thư, Lưu trữ theo Thông tư 
04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013; lưu trữ công văn đến, đi chưa đầy đủ. 

8.7. Công tác mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học 

*Ưu điểm:  

- Môn Tin học có sổ nhật ký của, có sổ thiết bị. 

- Thực hiện thanh toán việc mua sắm thiết bị theo quy định. 

- Có bố trí kinh phí mua bổ sung máy tính phục vụ cho công tác giảng dạy 
năm học 2014-2015. 

*Tồn tại, hạn chế: 

- Không có sổ nhật ký của Hóa học, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Lịch sử … 
Không thực hiện nội dung thí nghiệm thực hành cho tất cả các môn này. 

- Thiết bị mua về và được cấp chưa vào sổ thiết bị các năm; không có biên 
bản vụ việc khi thiết bị bị hỏng; biên bản kiểm kê thiết bị dạy học từng năm 
không có đề nghị; thiếu biên bản mua thiết bị. 

Đến thời điểm thanh tra, số thiết bị dạy học mua bổ sung trong học kỳ I năm 
học 2014-2015 của Trường chưa thực hiện ghi vào sổ thiết bị giáo dục. 

- Nhà trường chưa có phòng dành cho thiết bị giáo dục (do phòng học bộ môn 
đang thi công xây dựng); nên việc bảo quản, quản lý thiết bị dạy học, thiết bị ngoại 
ngữ tiếng Anh được trang cấp năm 2014 còn hạn chế. 

8.8. Công tác tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 
nhũng, chống lãng phí. 

*Ưu điểm:  

-Trường đã tổ chức tuyên truyền các nội dung phòng chống tham nhũng, 
chống lãng phí và tiếp công dân giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo lồng ghép 
trong các buổi sinh hoạt tập thể, họp cơ quan, trong giảng dạy, đặc biệt trong các 
giờ giáo dục công dân; 

-Trường đã bố trí địa điểm tiếp công dân, đã phân công người thường trực 
tiếp công dân theo quy định 

-Trường THPT Nguyễn Khuyến năm học 2014-2015 đến thời điểm thanh 
tra không có đơn thư phản ánh kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo tại trường. 

*Tồn tại, hạn chế: 

-Việc lưu trữ các văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa thật khoa học 

-Hồ sơ theo dõi công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng 
chống tham nhũng lưu trữ chưa đầy đủ 

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng 
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Không. 

V. Kiến nghị biện pháp xử lý 

- Ban hành các văn bản quản lý nội bộ cho đúng thể thức theo Thông tư 
01/2011/TT-BNV. Ban hành Quy chế Văn thư - Lưu trữ theo Thông tư 
04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 để thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ đúng 
quy định. Ban hành và thực hiện Kế hoạch công tác Pháp chế, công tác phổ biến 
giáo dục pháp luật theo đúng các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT; xây dựng tủ 
sách pháp luật theo quy định. 

- Cơ cấu lại Tổ chuyên môn cho đúng quy định hiện hành. 

- Công khai đúng quy định hiện hành: đủ nội dung, hình thức, thời gian; 
công khai đúng biểu mẫu quy định. Nên thực hiện bố trí riêng cho bảng thông 
tin công khai. Công khai trong cuộc họp phải được ghi chép đầy đủ, rõ ràng 
trong Sổ nghị quyết của nhà trường. Niêm yết ngay các văn bản công khai theo 
quy định. 

- Ban hành thời khóa biểu một cách hợp lý, khoa học, đúng quy định. 

- Phải bố trí sinh hoạt nhóm chuyên môn theo đúng quy định, nâng cao 
chất lượng sinh hoạt nhóm chuyên môn. 

- Kiểm tra, phê duyệt, xác nhận tiến độ thực hiện chương trình của từng 
giáo viên. 

- Lập sổ nhật ký của các môn còn thiếu; thiết bị khi được cấp mua mới phải 
vào sổ thiết bị. Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phải được sắp xếp khoa học, 
hợp lý; phải có phòng đọc cho giáo viên và học sinh; bố trí mua sắm thêm tài 
liệu tham khảo. Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học. 

- Chi trả trực tiếp cho cha mẹ học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí 
học tập theo quy định đã được uỷ quyền cho cơ sở giáo dục. 

- Chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên do trường ký hợp đồng 
không đúng thẩm quyền. 

- Bổ sung đầy đủ hệ thống văn bản về công tác xã hội hóa giáo dục; tổ 
chức tiếp nhận quà tặng của các nhà hảo tâm ... phải lưu lại trong hồ sơ nhà 
trường. 

- Tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao tỷ lệ giáo viên giỏi cấp 
tỉnh. Đơn vị cần có kế hoạch bồi dưỡng đủ số giáo viên ngoại ngữ phù hợp với 
lộ trình triển khai đề án ngoại ngữ 2020 (100% giáo viên đạt năng lực ngoại ngữ 
bậc 5). 

- Điều chỉnh lại mức khoán công tác phí trong quy chế chi tiêu nội bộ đúng 
với quy định hiện hành. 

- Làm biển tên trường theo quy định. 
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- Có biện pháp, giải pháp an toàn cho học sinh và viên chức của trường 
trong quá trình nhà thầu thi công xây dựng. 

- Thực hiện tự đánh giá theo chỉ đạo hiện hành. Đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện công việc, đặc biệt là việc tìm, mã hóa, sắp sếp minh chứng và xây dựng dự 
thảo báo cáo tự đánh giá. 

- Tổ chức quyết toán và công khai thu chi quỹ học phí theo năm học. Hoàn 
thiện chứng từ thu theo quy định của chế độ kế toán. Thực hành tiết kiệm trong 
chi tiêu, hạn chế các khoản chi khác. 

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phải bám sát các quy định về các mức 
chi theo Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Hà 
Nam, Thông tư 76/2006/TT- BTC. 

- Bố trí địa điểm tiếp công dân; lập hồ sơ theo dõi công tác tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, chống lãng 
phí. 

Trên đây là Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính và chuyên 
ngành Trường THPT Nguyễn Khuyến năm học 2014-2015. Yêu cầu Trường 
THPT Nguyễn Khuyến tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện các 
kiến nghị biện pháp xử lý, báo cáo kết quả theo đúng quy định hiện hành./. 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND huyện Bình Lục; 

- Trường THPT Nguyễn Khuyến;  

- Lãnh đạo sở; 

- Website sở (hanam.edu.vn); 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 


