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 PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN 

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠO LÝ 

 

Số: 72/KH-MNĐL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đạo Lý, ngày 25 tháng 9  năm 2018 
 

 

KẾ HOẠCH 

KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC,  

TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Năm học 2018-2019 

 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA NBTH, 

TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Năm học 2017-2018 

 

I. Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học 

1. Việc chấp hành chính sách pháp pháp luật của Đảng và Nhà nước; 

Nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan. 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường chấp hành tốt chính sách 

pháp luật của Đảng và nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường cũng như 

những quy định của ngành.  

Tổng số CB,GV,NV được kiểm tra: 34/34 người; Xếp loại tốt: 34/34 = 100%. 

2. Kiểm tra chuyên đề 

- Thực hiện tốt quy chế, quy định về chuyên môn. 

- Về quản lý tốt tài chính, tài sản, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi của nhóm 

lớp, của nhà trường. 

- Kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà 

giáo. Đánh giá về tỷ lệ giáo viên/lớp, cơ cấu giáo viên theo tổ, số lượng cán bộ, 

nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. 

- Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: Thực hiện nội dung chương trình, 

kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại, các nhóm 

lớp về chất lượng chăm sóc, giáo dục. 

- Thực hiện kế hoạch giáo dục về các lĩnh vực phát triển của trẻ: Giáo dục 

nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, thể chất, tình cảm và kỹ năng xã hội; kết quả 

giáo dục, kỹ năng sống, phòng chống tai nạn, thương tích; phổ cập giáo dục. 

- Kiểm tra cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo 

dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư phạm; thiết bị dạy học, 

phương tiện làm việc; số lượng, chất lượng phòng học, phòng làm việc, phòng 
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thiết bị dạy học, các phòng  chức năng, sân chơi, vườn trường. 

 3. Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của GV, NV; chấp hành 

chính sách của Đảng và Nhà nước; Nội quy, quy chế của ngành, của cơ 

quan của cán bộ giáo viên và nhân viên năm học 2017-2018 

Kiểm tra Tổng số 

Xếp loại chung Tỷ lệ % 

so với Kế 

hoạch 
Tốt Khá 

Đạt yêu 

cầu 

Không đạt 

yêu cầu 

THNVGV 8/34 6 2 0 0 100 

Chuyên đề 26/34 19 7 0 0 100 

Chấp hành 

chính sách 
34 25 9 0 0 100 

           Kết quả kiểm tra các chuyên đề khác. 

 Tổng nội dung kiểm tra: 15; Số lần kiểm tra: 15. Trong đó: Tốt 15 đạt 

100%. Đạt 100% kế hoạch. 

II. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Triển khai và tổ chức thực hiện của đơn vị trường học: Nhà trường đảm 

bảo tốt các nội dung về phổ biến tuyên truyền Luật KNTC, thiết lập sổ sách hồ 

sơ tiếp công dân, giải quyết KNTC một cách cụ thể.  

Nhà trường xây dựng kế hoạch lồng ghép việc tuyên truyền phổ biến Luật 

KNTC tới toàn thể CB, GV, các bậc cha mẹ các buổi họp CB, GV, NV đầu năm, 

họp sơ kết học kỳ I để CBGVNV và cha mẹ trẻ hiểu biết về Luật KNTC. 

Trong năm học 2017-2018 nhà trường không có đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo. 

III. Công tác phòng chống tham nhũng  

- Cán bộ, giáo viên trong nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền về 

pháp luật với các bậc cha mẹ, nhân dân, thực hiện tốt luật phòng chống tham 

nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

- Kết quả kiểm tra: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường 

làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 2/2 bếp ăn trong nhà trường thực hiện tốt tài 

chính công khai, thực hiện đảm bảo tốt thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

         IV. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học cụ thể, phù hợp với thực 

tế của nhà trường và đúng hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra của Phòng 

giáo dục. 
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 - Thực hiện công tác kiểm tra  đạt 100% kế hoạch đã xây dựng, đảm bảo 

số lượng và chất lượng.  

  - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. 

2. Hạn chế 

- Có thời điểm thực hiện công tác kiểm tra nội bộ có lúc chưa đúng lịch. 

- Chưa thực hiện được chế độ cho các thành viên trong Ban kiểm tra. 

3. Nguyên nhân 

- Phần lớn các thành viên trong Ban kiểm tra đều là giáo viên cốt cán vừa 

là chủ nhiệm lớp và phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nên còn gặp khó 

khăn trong khi sắp lịch và thực hiện công tác KTNB của nhà trường. 

- Kinh phí chi cho hoạt động kiểm tra chưa có. 

4. Biện pháp khắc phục hạn chế 

- Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư kinh phí mua sắm trang 

thiết bị đồ dùng cho các lớp mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi và nhóm trẻ, cấp kinh phí chi 

cho công tác kiểm tra nội bộ của giáo viên kiêm nhiệm trong nhà trường. 

- Ban kiểm tra nội bộ trường học tích cực tham gia các lớp tập huấn về 

công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao nghiệp vụ. 

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo xét tuyển hợp đồng cho giáo viên, nhân 

viên đang hưởng lương từ nguồn thu học phí, điều động cho nhà trường đủ số 

lượng giáo viên. 

5. Xếp loại chung năm học 2017-2018: Xếp loại tốt 

 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC 

TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Năm học 2018-2019 

 

I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và 

hoạt động thanh tra giáo dục;  

- Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;  

- Công văn số 1254/SGDĐT-TTr ngày 05/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam 

về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018; 

- Công văn số 744/HD-GDĐT ngày 11/9/2018 của Phòng GD&ĐT về việc 

Hướng dẫn tực hiện kiểm tra NBTH; tiếp dân, giải quyết đơn thư KN,TC năm 

học 2018-2019; 

- Kế hoạch số 70/KH-TrMNĐL  ngày 20 tháng 9 năm 2018 của trường MN 

xã Đạo Lý về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. 
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II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Những số liệu cơ bản 

       a. Về số trẻ, số lớp 

 

Độ 

tuổi 

Số trẻ 

điều 

tra 

Số trẻ 

phải 

HĐ 

Số trẻ 

ra lớp 

Tỷ lệ % 

ra lớp 

Đạt 

tỷ lệ 

% 

theo 

KH 

Số 

nhóm

, lớp 

Bình 

quân 

trẻ/NL 

Số 

trẻ 

nuôi 

ăn 

Tỷ lệ 

% 

nuôi 

ăn 

Tổng 

số trẻ 

khuyết 

tật 

0T 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 

1T 100 100 6 0,6 0,6 0 0 0 0 0 

2T 81 81 54 66,66 66,66 3 20,0 45 83,3 0 

3T 103 103 103 100 100 4 25,75 100 97,0 0 

4T 126 126 126 100 100 3 42,0 116 92,0 0 

5T 121 121 121 100 100 3 40,3 121 100 0 

Tổng 585 585 410 70,08 73,3 13 32,0 382 93,1 0 

  

 b. Về đội ngũ  

+ Chia theo viên chức, loại hợp đồng lao động. 

Tổng 

Quản 

lý 

Giáo viên Nhân 

viên 

biên 

chế 

Nấu ăn 

Tổng 
Biên 

chế 
HĐNH Tổng 

Biên 

chế 

HĐ 

NH 
Tổng 

HĐ 

huyện 

Phòng 

GT 

32 21 11 3 22 17 5 1 5 0 5 

  

+ Chia theo trình độ 

 

 
Tổng 

số 

Trình độ Tổng 

số 

đảng 

viên 

Trung 

cấp 

chính 

trị 

Có 

chứng 

tin học 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 
T. cấp 

Sơ 

cấp 
Khác 

Quản lý 3 1 1 1 0 0 3 3 3 

Giáo viên 22 7 13 2 0 0 12 02 22 

Nhân viên 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Nấu ăn 5 1 2 2 0 0 0 0 6 

Tổng số 32 10 17 5 0 0 15 5 25 
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2. Thuận lợi 

- Cơ cấu bộ máy quản lý của nhà trường đáp ứng với quy định của Điều lệ 

trường Mầm non. Đội ngũ giáo viên trẻ, tỷ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ trên chuẩn cao.  

-  Ban kiểm tra trường học đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trên 

chuẩn, có năng lực, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần trách 

nhiệm và có nhiều năm tham gia công tác kiểm tra nội bộ. 

- Công tác kiểm tra nội bộ trường học của nhà trường luôn được coi trọng, 

thực hiện đúng lịch và là kết quả xếp loại thi đua trong năm học.   

3. Khó khăn 

 - Hầu hết các thành viên trong Ban kiểm tra đều phải kiêm nhiệm nhiều 

công việc nên có khó khăn trong việc thực hiện lịch kiểm tra. 

 - Kinh phí chi hoạt động hạn hẹp, chưa có kinh phí chi hỗ trợ công tác 

kiểm tra nội bộ.  

     III. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

    1. Mục đích 

- Công tác KTNBTH là một hoạt động quản lý thường xuyên của Hiệu 

trưởng, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý hiện nay. Công tác 

KTNB nhằm giúp Hiệu trưởng phát huy nhân tố tích cực, tìm ra những biện 

pháp đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra; góp phần hoàn thiện và 

làm tốt công tác quản lý của đơn vị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản 

lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân, phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động kiểm tra phải tuân thủ theo pháp luật bảo đảm chính xác, 

khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm cản trở hoạt 

động bình thường của đơn vị, tổ chức, cá nhân được kiểm tra.  

- Công tác kiểm tra phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội 

dung và thành phần, trong đó: 

+ Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua việc kiểm tra theo kế 

hoạch hoặc kiểm tra thường xuyên, nhà trường đánh giá được thực trạng năng 

lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn 

thiện năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao 

chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục; 
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+ Đối với các tổ chức, bộ phận trong đơn vị: Thông qua việc kiểm tra các 

nội dung, đối chiếu với các quy định để Hiệu trưởng đánh giá mức độ thực hiện 

nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy cá nhân, tập thể phấn đấu 

hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cán nhân và của đơn vị; 

  + Hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh công tác quản lý góp phần 

thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà 

trường. 

- Công tác KTNBTH tại cơ sở phải được thực hiện trên nguyên tắc: Hiệu 

trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ và 

quyền hạn quản lý nhà nước về giáo dục, tự kiểm tra) vừa là thành phần kiểm tra 

(công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để Ban 

KTNBTH kiểm tra). 

IV. THẨM QUYỀN, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 

1. Thẩm quyền, đối tượng kiểm tra 

a) Thẩm quyền kiểm tra 

Thẩm quyền kiểm tra: Hiệu trưởng 

b) Đối tượng kiểm tra 

Là lãnh đạo, viên chức, người lao động hoạt động  trong cơ sở giáo dục 

2. Phương pháp kiểm tra 

- Kiểm tra thường xuyên 

- Kiểm tra theo qui trình 

3. Hình thức kiểm tra 

- Kiểm tra theo kế hoạch  

- Kiểm tra đột xuất 

V. NỘI DUNG KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC 

1. Chỉ tiêu 

-  Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra theo kế hoạch, thực hiện 100% theo 

kế hoạch, đúng qui định. 

2. Nội dung 

2.1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, giáo viên, 

nhân viên. 

1.1.1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ quản lý 

- Kiểm tra công tác huy động trẻ ra lớp; 
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- Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ  

- Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường  

- Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của 

CB, GV, NV  

1.2. 2. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo viên (tập trung xem xét cụ thể tình 

hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, đối chiếu với những yêu cầu, chuẩn nghề 

nghiệp về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm 

mà giáo viên cần đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục), gồm: 

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; 

- Kết quả công tác được giao; 

+ Việc thực hiện quy chế chuyên môn (thực hiện kế hoạch giáo dục; các 

yêu cầu về soạn bài; giảng dạy, thực hành; đánh giá trẻ; tham gia sinh hoạt tổ 

chuyên môn, tự bồi dưỡng và bồi dưỡng,…); 

+ Trình độ nghiệp vụ, tay nghề (xem xét trình độ và kỹ năng vận dụng kiến 

thức, phương pháp giảng dạy, thông qua việc dự giờ,…); 

+ Kết quả giảng dạy, giáo dục (mức độ tiến bộ trong học tập, rèn luyện của 

học sinh; kết quả lên lớp, tốt nghiệp của các môn mà giáo viên dạy,…); 

+ Tham gia công tác khác (công tác chủ nhiệm, tham gia công tác đoàn 

thể, tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giáo dục đạo đức cho học 

sinh...); 

+ Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lưc quản lý và hoạt 

động xã hội, …). 

2.1.3. Kiểm tra hoạt động phục vụ dạy học, giáo dục của người lao động 

trong nhà trường. Tập trung vào một số trọng tâm sau đây: 

- Việc thực hiện nhiệm vụ năm học; 

- Kiểm tra thực hiện nội dung chương trình GDMN;  

- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm 

trung tâm” và Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; 

2.2.  Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn, bộ phận hành chính, văn 

thư,... 

2.2.1. Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. 

Nội dung kiểm tra bao gồm: 

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn (Kiểm tra nền nếp sinh hoạt 

chuyên môn, kiểm tra việc soạn bài, dự giờ, thăm lớp, thao giảng,…); 
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2.2.2. Kiểm tra công tác mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học 

- Kiểm tra công tác mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học bao gồm: 

+ Kiểm tra kế hoạch mua sắm thiết bị theo yêu cầu dạy và học; 

+ Kiểm tra việc khai thác, sử dụng thiết bị dạy học. 

2.2.3. Kiểm tra công tác kế toán, tài chính và tài sản 

- Kiểm tra công tác kế toán, tài chính bao gồm:  

+ Kế hoạch xây dựng tạo nguồn ngân sách của trường;  

+ Kiểm tra các khoản thu ngân sách, thu hoạt động của đơn vị;   

+ Kiểm tra các khoản chi ngân sách, chi khác của đơn vị;  

+ Kiểm tra việc xác định các khoản chênh lệch thu chi hoạt động và trích 

lập các quỹ; 

 + Kiểm tra các quan hệ thanh toán;  

+ Kiểm tra việc quản lý và sử dụng các khoản vốn bằng tiền mặt; 

 + Kiểm tra việc thực hiện quyết toán thu, chi tài chính;  

+ Kiểm tra việc chấp hành các chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính. 

 - Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài sản bao gồm:  

+ Kiểm tra việc quản lý và sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường (đất đai, 

nhà cửa, phòng ốc và các công trình phụ trợ khác);  

+ Kiểm tra việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản cố định; vật liệu, dụng 

cụ rẻ tiền mau hỏng;  

+ Kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản (nếu có). 

2.2.4. Kiểm tra hoạt động của Bộ phận hành chính, văn thư,…bao gồm: 

- Kiểm tra việc soạn thảo, chuyển, lưu trữ công văn đi, công văn đến;  

- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu;  

- Kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính (sổ theo dõi phổ cập 

giáo dục, sổ nghị quyết của nhà trường, sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công 

tác chuyên môn, sổ lưu trữ các văn bản, công văn và các loại hồ sơ sổ sách 

khác); 

 - Kiểm tra việc quản lý thiết bị, văn phòng phẩm; 

 - Kiểm tra tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên văn thư; việc công khai 

hóa thủ tục hành chính. 

2.3. Kiểm tra trẻ 
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- Kiểm tra nề nếp của trẻ trong các hoạt động: vệ sinh, ăn, ngủ, hoạt động 

học, vui chơi và việc thực hiện các chuyên đề giáo dục trong năm theo Điều lệ 

trường mầm non. 

- Kiểm tra kỹ năng thực hiện trên vở và kỹ năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 

* Lịch kiểm tra cụ thể: 

(Có lịch kiểm tra nội bộ trường học kèm theo) 

IV.Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

1. Chỉ tiêu: Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định. Kiểm 

tra giải quyết 100% đơn thư, vụ việc thuộc thẩm quyền, đúng quy định.  

2. Nội dung, biện pháp 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật tiếp công dân; Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo ; Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và các 

văn bản pháp luật về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC trong đơn vị.  

- Rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền, giải quyết 

dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của công dân. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hướng dẫn cụ 

thể để công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền. 

- Bố trí địa điểm tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp 

công dân, địa điểm tiếp công dân; có sổ theo dõi tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo Luật tiếp 

công dân, Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Thông tư số 

06/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn 

quy trình tiếp công dân; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn 

kiến nghị, phản ánh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Thông tư 

số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy 

trình giải quyết tố cáo; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và các 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;  Quyết định số 1175/2017/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2017 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, 

tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện 

Lý Nhân. 

VI. Tổ chức thực hiện 

          1. Xây dựng kế hoạch 

  Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học theo các văn 

bản hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm ra của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục, Phòng 

Giáo dục và phù hợp với thực tiễn của nhà trường. 

2. Tổ chức thực hiện 
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- Hiệu trưởng phổ biến công khai trong đơn vị Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 

học 2018-2019 của nhà trường và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch.  

 - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên trong Ban kiểm tra nội 

bộ trường học về quy trình thực hiện 1 cuộc kiểm tra.  

  - Ngoài các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, tùy tình hình 

cụ thể trong quá trình chỉ đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ năm học, cơ quan 

quản lý cấp trên, Hiệu trưởng nhà trường có thể có các cuộc kiểm tra đột xuất 

đối với các tổ chức, cá nhân trong nhà trường nhằm phục vụ công tác quản lý, 

giải quyết KNTC. 

- Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng tổ chuyên môn, cá nhân trong nhà trường 

căn cứ kế hoạch của đơn vị để thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                   
- Phòng GD-ĐT (để báo cáo); 

- Phó Hiệu trưởng 

- Tổ trưởng CM         (để thực hiện); 

- Ban KTNBTH 

 - Lưu: VT. 

       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                    

         Vũ Thị Hằng 
 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN
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PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN 

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐẠO LÝ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

LỊCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2018-2019 

(Kèm theo Kế hoạch số 71/KH-MNĐL ngày 25/9/2018 của trườngMN Đạo Lý) 

 

Tháng Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 
Người kiểm 

tra 
Điều chỉnh 

9/2018 
- Kiểm tra công tác huy động trẻ ra lớp: 

Từ ngày 25 - 29/9/2018 
 -100% các giáo viên 

- Đ/c Hằng, 

Hà, Lệ 
 

10/2018 
- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú trong 

các bếp ăn: Từ ngày 16-27/10/2017  
- Nhân viên nuôi dưỡng 

- Đ/c Hà, 

Khanh,  
 

11/2018 

 - Kiểm tra hoạt động của tổ CM, hồ sơ 

sổ sách giáo viên - Từ ngày 06 đến ngày 

17/11/2018  

- Các Đ/c PHT, TT, TP các tổ 

chuyên môn 

- Đ/c Hằng, 

Hà,Lệ, Xuân, 

Thu Hằng. 

 

12/2018 
- Kiểm tra chất lượng học kỳ I  

- Từ ngày 26 đến ngày 28/12/2018                   
- 100% các nhóm, lớp BKTNB  

1/2019 

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên, 

nhân viên 

- Từ ngày 18 đến ngày 25/1/2019                

- 13/13 nhóm, lớp 

- 2 bộ hồ sơ nuôi 

 

BKTNB 

 
 

02/2019 
- Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận 

động và phong trào thi đua  
- Đ/c Hằng HT 

- Đ/c Đường, 

Thu Hằng, 
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Tháng Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 
Người kiểm 

tra 
Điều chỉnh 

- Từ ngày 12 đến ngày 28/1/2019 Xuân. 

3/2019 - Kiểm tra công tác Văn thư lưu trữ Nhân viên văn thư 
- Đ/c Lệ, Hà, 

Xuân 
 

4/2019 
- Kiểm tra công tác phổ cập xóa mù  - từ 

ngày 23 đến ngày 27/4/2019 

- Cán bộ, giáo viên phụ trách công 

tác phổ cập 
BKTNB  

5/2019 

Kiểm tra công tác bàn giao học sinh 5 

tuổi lên tiểu học 

- từ ngày 21 đến ngày 25/5/2019 

- 3/3 lớp 5 tuổi 
- Đ/c Hằng, 

Lệ, Hà 
 

  

                            TM. BAN KIỂM TRA NỘI BỘ 

                                       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

           Vũ Thị Hằng 
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