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UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG  

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG 

 

Số:    /KH-THCS LHP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Liên Nghĩa, ngày 28  tháng 09 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2019-2020 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 25 /HD- PGDĐT ngày 20/9/2019 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Đức Trọng về việc hướng dẫn thực nhiệm vụ công tác kiểm tra năm 

học 2019-2020. 

Căn cứ Kế hoạch số 21/ KH- THCS LHP ngày 27 tháng 9 năm 2019 về Kế hoạch 

năm học 2019-2020 của trường THCS Lê Hồng Phong. 

     Trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-

2020: 

 I. Mục đích, yêu cầu :  

1.  Kiểm tra nhằm phát hiện, uốn nắn tư vấn và chấn chỉnh các cá nhân, tập thể 

chưa thực hiện đúng quy định pháp luật; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; 

tôn vinh, phát huy, nhân rộng những cách làm hay, nhân tố tích cực góp phần nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong nhà trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. 

2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực 

tiếp các nội dung và đối tượng, nhằm: 

- Đối với giáo 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 góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục. 

- Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường 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 các tổ chức, bộ phận trong nhà trường 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

3.  Hiệu trưởng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, 

trình Lãnh đạo PGD&ĐT phê duyệt, công khai kế hoạch kiểm tra nội bộ trong Hội 

đồng sư phạm và tổ chức thực hiện. 

4.  Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch được phê duyệt, 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kiểm 

tra nội bộ trường học của nhà trường. 

5.  Công tác kiểm tra nội bộ trường học tại cơ sở phải thực hiện trên nguyên tắc: 

Hiệu trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản 
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lý nhà nước về giáo dục, tự kiểm tra) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hóa các 

hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để Ban kiểm tra nội bộ kiểm tra).  

- Hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh quá trình công tác góp phần thực 

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

II. Nội dung kiểm tra:  

 1. Tự  kiểm tra và kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành : 

1.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học. 

Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ và hàng tháng của hiệu 

trưởng; việc tổ chức thực hiện kế hoạch thông qua kiểm tra sổ nghị quyết của nhà 

trường, các tổ và các bộ phận có liên quan.  

Kiểm tra kế hoạch của hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các tổ chuyên môn về 

nội dung kế hoạch, chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện, tính khả thi, phù hợp thực tiễn 

của kế hoạch. 

1.2. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

- Việc phân công, sử dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp lý có hiệu quả. 

- Việc quản lý kỷ luật lao động, trách nhiệm công tác, thực hiện chủ trương 

đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của các thành viên. 

- Chấp hành các quy định về dạy thêm, học thêm. 

  - Công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên theo qui 

định của Nhà nước.  

- Những chủ trương và biện pháp để giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được 

học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn; 

2. Kiểm tra công tác giáo dục toàn diện trong nhà trường: 

Một số nội dung chính mà hiệu trưởng cần chú ý chỉ đạo kiểm tra:  

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên  

- Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn 

- Kiểm tra công tác quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường 

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

Cụ thể : 

2.1.  Kiểm tra các tổ, khối chuyên môn, tổ văn phòng trong nhà trường  

- Kiểm tra công tác quản lý của tổ trưởng: nhận thức, vai trò, tác dụng, uy tín, 

khả năng lãnh đạo chuyên môn … 

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn: kế hoạch, nghị quyết, biên bản, chất lượng dạy, 

các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, sáng kiến kinh nghiệm… 

- Kiểm tra chất lượng dạy - học của tổ chuyên môn (việc thực hiện 

chương trình, chuẩn bị bài, chất lượng dạy học, việc thực hiện đổi mới phương pháp, 

sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học, việc kiểm tra, đánh giá học sinh, tác dụng, uy 

tín của tổ chuyên môn trong trường…) 
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- Kiểm tra nề nếp sinh hoạt chuyên môn: soạn bài, chấm bài, dự giờ, giảng 

mẫu, họp tổ, nhóm … 

- Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

- Kiểm tra chỉ đạo phong trào học tập của học sinh: phụ đạo, ngoại khóa, 

thực hành, bồi dưỡng học sinh giỏi … 

Việc kiểm tra các tổ đảm bảo ít nhất 1lần/tổ/năm học.  

2.2. kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên : 

Nội dung kiểm tra : 

a) Trình độ nghiệp vụ sư phạm 

- Trình độ nắm yêu cầu của nội dung, chương trình, kiến thức, kỹ năng, thái độ 

cần xây dựng cho học sinh. 

- Trình độ vận dụng phương pháp giảng dạy, giáo dục. 

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá…  

b) Việc thực hiện quy chế chuyên môn 

- Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục. 

- Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học theo quy định. 

- Kiểm tra học sinh và chấm bài theo quy định. 

- Bảo đảm thực hành thí nghiệm. 

- Bảo đảm các hồ sơ chuyên môn theo quy định. 

- Tự bồi dưỡng và tham dự các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ. 

- Tuân thủ quy định về dạy thêm, học thêm (có vi phạm hay không vi phạm). 

c) Kết quả giảng dạy 

- Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm học 

đến thời điểm kiểm tra. 

- Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh của cán bộ kiểm tra. 

- Kết quả kiểm tra chất lượng các lớp giáo viên dạy so với chất lượng chung của 

toàn trường, so sánh với kết quả học tập của học sinh các năm học trước và mức độ tiến 

bộ so với lúc giáo viên mới nhận lớp. 

d) Việc thực hiện các nhiệm vụ khác 

Hiệu trưởng đánh giá giáo viên bằng một phiếu về công tác chủ nhiệm lớp (nếu 

có) và các công tác khác được phân công. 

2.3. Kiểm tra lớp học và học sinh  

Có thể kiểm tra toàn diện một lớp hoặc kiểm tra một vấn đề nhằm rút ra kinh 

nghiệm công tác chủ nhiệm lớp, việc giảng dạy của giáo viên, phát hiện tình hình học 

sinh. Đặc biệt là các lớp có dấu hiệu đi xuống trong phong trào thi đua, các học sinh có 

biểu hiện vi phạm nội quy trường lớp. 

     4. Kiểm tra các bộ phận hỗ trợ dạy và học: 
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4.1. Kiểm tra thực hiện “3 công khai” (cả hình thức và nội dung thực hiện): 

Công khai công chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính. 

4.2. Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (trong 

công tác chỉ đạo thực hiện và công tác quản lý của hiệu trưởng)  

4.3.  Kiểm tra việc quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường. 

- Kiểm tra công tác quản lý hành chính: 

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

+ Kiểm tra việc quản lý con dấu; 

+ Kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính, giáo vụ (sổ đăng bộ; số 

gọi tên và ghi điểm; học bạ học sinh; sổ ghi đầu bài; sổ theo dõi phổ cập giáo dục; sổ 

quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ; sổ nghị quyết của nhà trường; sổ kiểm tra, đánh 

giá giáo viên về công tác chuyên môn; sổ quản lý tài sản; sổ quản lý tài chính; sổ theo 

dõi công văn đi, công văn đến; hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ thi tốt nghiệp; sổ khen thưởng 

kỷ luật học sinh; sổ lưu trữ các văn bản, công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác). 

- Kiểm tra công tác quản lý tài chính:  

Kiểm tra việc ghi chép trên chứng từ, trên sổ kế toán, trên báo cáo tài chính; 

kiểm tra việc thu chi các nguồn kinh phí trong ngân sách và ngoài ngân sách; việc huy 

động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân đóng 

góp, ủng hộ; kiểm tra việc chấp hành các thể lệ, chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính 

và thu nộp ngân sách.  

- Kiểm tra công tác quản lý tài sản: 

Kiểm tra việc xây dựng, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và thiết bị trường 

học. Thẩm định tính hợp lý khoa học, đảm bảo vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn; 

thẩm định giá trị sử dụng của cơ sở vật chất trường, lớp; nắm bắt kịp thời tình trạng 

mất mát, hư hỏng của các loại tài sản. 

Kiểm tra thư viện, thiết bị thí nghiệm: Cơ sở vật chất; việc sắp xếp, bố trí, trang 

trí, vệ sinh; số lượng và chất lượng; việc thực hiện nội qui, việc cho mượn, thu hồi; hồ 

sơ sổ sách, bảo quản, giới thiệu, thống kê, phân loại, bổ sung sách báo, thiết bị dạy 

học; thực hiện giờ giấc, thái độ làm việc… 

4.4.  Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành. 

III. Lịch trình kiểm tra cụ thể: 

 Hình thức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, báo trước hoặc không báo 

trước.       

Thời gian Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra Người kiểm 

tra 

Tháng 09 -Xây dựng kế hoạch năm học, tổ 

chức thực hiện kế hoạch. 

- Kiểm tra kế hoạch của PHT, các 

tổ , các bộ phận liên quan. 

Thư ký Hội đồng ( Sổ 

nghị quyết) 

-PHT, TT, Đoàn thể . 

 

- Hiệu trưởng 

xây dựng. 

-Hiệu trưởng 

KT 
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- Kiểm tra lập kế hoạch BDTX 

GV. 

- Tất cả GV 

Tháng 10  

-Kiểm tra công tác quản lý 

CB,GV,NV. 

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 

GV. 

- Kiểm tra thực hiện “ 3 công 

khai” 

 

 

-Kiểm tra hoạt động dạy thêm 

ngoài nhà trường của giáo viên.  

                                                                 

- Lãnh đạo nhà trường                                       

 

- 08 GV dạy lớp 

 

- Hồ sơ lưu và hình 

thức công khai của 

BGH, hồ sơ của kế 

toán, thủ quỹ. 

- Giáo viên dạy thêm. 

 

Ban kiểm tra 

nội bộ trường 

học. 

 

 

 

 

 
Ban kiểm tra 

dạy thêm. 

Tháng 11 - Kiểm tra hoạt động sư phạm 

GV. 

 

- Kiểm tra công tác Phòng chống 

tham nhũng và Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

- 14 GV  

 

 

- Quá trình triển khai 

của Lãnh đạo trường, 

hồ sơ lưu và hoạt động 

thực tế của đơn vị 

 

 

Ban kiểm tra 

nội bộ trường 

học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12 - Kiểm tra hoạt động sư phạm 

GV. 

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tổ, 

nhóm chuyên môn (thực hiện 

đánh giá HS HKI, sơ kết HKI). 

- Kiểm tra thực hiện kiểm kê tài 

sản nhà trường, thư viện, thiết bị. 

- Kiểm tra thực hiện các cuộc vận 

động ,các phong trào của nghành. 

 

 

- Kiểm tra sơ kết HKI của các bộ 

phận nhà trường. 

- 08 GV  

 

- Tổ trưởng:  

+Tổ chuyên môn; 

 

 

- Kế toán, Thủ quỹ, NV 

phụ trách TV, TB. 

- Quá trình triển khai , 

kết quả, hồ sơ và hoạt 

động thực tếcủa các bộ 

phận Công đoàn, 

TPT,PHT… 

-TPT,Chuyên môn, 

Công đoàn. 

Ban kiểm tra 

nội bộ trường 

học. 

Tháng 01 - Kiểm tra hoạt động sư phạm . 

- Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm 

tra tài chính, kế toán. 

- 03 GV . 

- Lãnh đạo nhà trường 

và hồ sơ hoạt động của 

kế toán, thủ quỹ 

Ban kiểm tra 

nội bộ trường 

học. 

Tháng 02 - Kiểm tra hoạt động sư phạm 

GV. 

- 07 GV. 

 
Ban kiểm tra 

nội bộ trường 
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- Kiểm tra dạy thêm ngoài nhà 

trường của giáo viên. 

 
-Giáo viên dạy thêm. 

học. 

Ban kiểm tra 

dạy thêm. 

Tháng 03 - Kiểm tra hoạt động sư phạm 

GV. 

- Kiểm tra kế hoạch đổi mới 

PPDH và bồi dưỡng đội ngũ của 

tổ, nhóm chuyên môn. 

- Kiểm tra sắp xếp hồ sơ 

 

- 05 GV 

 

- 7 tổ trưởng chuyên 

môn. 

 

- Văn thư 

Ban kiểm tra 

nội bộ trường 

học. 

Tháng 04 - Kiểm tra hoạt động sư phạm 

GV. 

- Kiểm tra toàn diện nhà trường 

- 01 GV  

 

- BGH, tổ trưởng, các 

đoàn thể và bộ phận 

trong nhà trường và 

toàn bộ hồ sơ lưu. 

Ban kiểm tra 

nội bộ trường 

học. 

Tháng 05 - Kiểm tra thực hiện kế hoạch đổi 

mới PPDH và bồi dưỡng đội ngũ 

của tổ, nhóm chuyên môn 

- Kiểm tra công tác bồi dưỡng 

thường xuyên của GV 

- Kiểm tra hồ sơ dự xét 

TN.THCS. 

 

 

- Kiểm tra CSVC 

- Các tổ chuyên môn 

 

 

 

- Các tổ chuyên môn 

 

- PHT CM, GVCN 

khối 9 và toàn bộ hồ sơ 

, học bạ khối 9 

- GVCN-NV,Các bộ 

phận.  

 

Ban kiểm tra 

nội bộ trường 

học. 

 

 

 

 

Lịch trình kiểm tra cụ thể: 

 

STT Họ và tên GV được 

kiểm tra 

Thời 

gian 

kiểm tra 

Tổ Nội dung kiểm tra Người 

kiểm 

tra. 

1 Lê Thành Chung 10/2019 Văn 

Kiểm tra việc đổi mới 

phương pháp, vận dụng 

kĩ thuật dạy học trong 

giảng dạy. 

 

 

Tâm 

2 Lê Thị Thanh Nga 11/2019 Văn 

Kiểm tra việc đổi mới 

phương pháp, vận dụng 

kĩ thuật dạy học trong 

giảng dạy. 

Bình 

3 Trịnh Thị Năm 11/2019 Văn 
Kiểm tra việc chấm trả 

bài cho học sinh. 
Tuyền 

4 Nguyễn Thị Bình 11/2019 Văn Kiểm tra việc thực hiện Linh 
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soạn, đưa các loại hồ sơ 

sổ sách theo quy định 

trên hệ thống VNPT 

school.  

5 Bùi Thị Phương Tuyền 12/2019 Văn 

Kiểm tra việc đổi mới 

kiểm tra, đánh giá trong 

dạy học. 

Tâm 

6 Hoàng Thị Trúc Linh 12/2019 Văn 

Kiểm tra việc đổi mới 

kiểm tra, đánh giá trong 

dạy học. 

Tuyền 

7 Trần Thị Mĩ Dung 1/2020 Văn 

Kiểm tra việc lồng ghép 

giáo dục QPAN trong 

dạy học. 

Linh 

8 Nguyễn Thị Trung 
Tháng 

10/2019 

Sử, Địa, 

CD 

Sử dụng các kỹ thuật 

tích cực vào giảng dạy. 
Dũng 

9 Nguyễn Văn Đông 
Tháng 

11/2019 

Sử, Địa, 

CD 

Khai thác phần mềm 

activeinspire trong 

giảng dạy. 

Trung 

10 Vũ Văn Úy 
Tháng 

11/2019 

Sử, Địa, 

CD 

Xây dựng kế hoạch và 

quản lý các hoạt động tổ 

chuyên môn. 

Bích 

11 Lò Linh Quyên 
Tháng 

12/2019 

Sử, Địa, 

CD 

 Đổi mới phương pháp 

giảng dạy, phát huy tính 

tích cực của học sinh. 

Úy 

12 Hoàng Văn Quý 
Tháng 

12/2019 

Sử, Địa, 

CD 

Kiểm tra Công tác dự 

giờ, cập nhật các loại hồ 

sơ theo quy định lên hệ 

thống VNPT school. 

Dũng 

13 Trần Thu Bích 
Tháng 

2/2020 

Sử, Địa, 

CD 

Thiết kế và tổ chức các 

hoạt động dạy học nhằm 

phát huy tính tích cực 

của học sinh. 

Úy 

14 Nguyễn Văn Trọng 10/2019 
TD, 

Nhạc, 

Họa 

Kiểm tra việc xây dựng 

nề nếp học tập cho học 

sinh, vận dụng các 

phương pháp giảng dạy. 

Vây 

15 Phạm Công Năng 11/2019 
TD, 

Nhạc, 

Họa 

Kiểm tra việc xây dựng 

nề nếp học tập cho học 

sinh, vận dụng các 

phương pháp giảng dạy. 

Trọng 

16 Nguyễn Văn Tuyển 12/2019 TD, 

Nhạc, 

Kiểm tra việc đổi mới 
Đăng 
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Họa phương pháp, vận dụng 

kĩ thuật dạy học tích 

cực trong giảng dạy. 

17 Phan Thị Thành 01/2020 
TD, 

Nhạc, 

Họa 

Kiểm tra việc vận dụng 

các phương pháp, kĩ 

thuật tích cực vào dạy 

học. 

 

Đức 

18 Hoàng Sỹ Quyền 02/2020 
TD, 

Nhạc, 

Họa 

Kiểm tra Công tác dự 

giờ, cập nhật các loại hồ 

sơ theo quy định lên hệ 

thống VNPT school. 

Trọng 

19 Nguyễn Doãn Đăng 3/2020 
TD, 

Nhạc, 

Họa 

Kiểm tra Công tác dự 

giờ, cập nhật các loại hồ 

sơ theo quy định lên hệ 

thống VNPT school. 

Tuyển 

20 Vũ Thị Tuyết Mai 
Tháng 

10/2019 

Sinh, 

Hóa, CN 

Vận dụng phương pháp, 

các kĩ thuật dạy học tích 

cực phát huy tính tích 

cực của học sinh. 

Trúc 

21 Trương Thị Ngân Hà  
Tháng 

10/2019 

Sinh, 

Hóa, CN 

Khai thác có hiệu quả 

ĐDDH vào giảng dạy 

môn Sinh vật. 

Huyền 

22 Chu Thị Sánh 
Tháng 

11/2019 

Sinh, 

Hóa, CN 

Thiết kế và tổ chức các 

hoạt động dạy học nhằm 

phát huy tính tích cực 

của học sinh. 

Quý 

23 Chu Thị Kim Anh 11/2019 Lý-CN 

Khai thác phần mềm 

activeinspire trong 

giảng dạy. 

Thủy 

24 Nguyễn Khánh Ngọc  
Tháng 

12/2019 

Sinh, 

Hóa, CN 

Rèn kỹ năng viết 

phương trình hóa học 

cho học sinh trong 

giảng dạy Hóa 8 

Huyền 

25 Trần Đức Hợp 12/2019 Lý-CN 

Vận dụng phương pháp, 

các kĩ thuật dạy học tích 

cực phát huy tính tích 

cực của học sinh. 

Huệ 

26 Lê Thị Diệu Huyền  
Tháng 

02/2020 

Sinh, 

Hóa, CN 

Xây dựng kế hoạch và 

quản lý các hoạt động tổ 
Huệ 
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chuyên môn. 

27 Nguyễn Thị Qúy  
Tháng 

03/ 2020 

Sinh, 

Hóa, CN 

Kiểm tra việc thực hiện 

soạn, đưa các loại hồ sơ 

sổ sách theo quy định 

trên hệ thống VNPT 

school. 

Huyền 

28 
Lê Ng Ngọc Đông 

Trúc  

Tháng 

11/2018 

Sinh, 

Hóa, CN 

Kiểm tra việc thực hiện 

soạn, đưa các loại hồ sơ 

sổ sách theo quy định 

trên hệ thống VNPT 

school. 

Huệ 

29 Nguyễn Thị Vân 
Tháng 

10/2019 
Anh 

Sử dụng bảng tương tác 

trong giảng dạy. 
Hoài 

30 Nguyễn Thị Thu Huế 
Tháng 

11/2019 
Anh 

Kiểm tra việc thực hiện 

soạn, đưa các loại hồ sơ 

sổ sách theo quy định 

trên hệ thống VNPT 

school. 

Hoài 

31 Lưu Thị Doan 
Tháng 

11/2019 
Anh 

Kiểm tra việc thực hiện 

soạn, đưa các loại hồ sơ 

sổ sách theo quy định 

trên hệ thống VNPT 

school. 

Hương 

32 Trịnh Thị Hoa 
Tháng 

12/2019 
Anh 

Đổi mới phương pháp 

dạy học. 
Hương 

33 Hà Văn Hoài 
Tháng 

02/2020 
Anh 

Kiểm tra việc thực hiện 

soạn, đưa các loại hồ sơ 

sổ sách theo quy định 

trên hệ thống VNPT 

school. 

Huy 

34 Đặng Thị Tân Thu 
Tháng 

2/2020 
Anh 

Sử dụng bảng tương tác 

thông minh trong giảng 

dạy. 

Hoài 

35 Trần Minh Thịnh 
Tháng 

3/2020 
Anh 

Kiểm tra công tác chủ 

nhiệm. 
Hương 

36 Nguyễn Thị Diên 10/2019 Toán, tin 

Kiểm tra Công tác dự 

giờ, cập nhật các loại hồ 

sơ theo quy định lên hệ 

thống VNPT school. 

Trang 

37 Trần Thị Thủy Tiên 10/2019 Toán, tin 

Vận dụng phương pháp, 

các kĩ thuật dạy học tích 

cực phát huy tính tích 

cực của học sinh. 

Minh 

38 Lê Thị Ngọc Ánh 11/2019 Toán, tin Vận dụng phương pháp, Trang 
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các kĩ thuật dạy học tích 

cực phát huy tính tích 

cực của học sinh. 

 

39 Đinh Thị Trang 11/2019 Toán, tin 

Thiết kế và tổ chức các 

hoạt động dạy học nhằm 

phát huy tính tích cực 

của học sinh.  

Bé 

40 Hoàng Văn Trung 11/2019 Toán, tin 

Đổi mới phương pháp 

giảng dạy, phát huy tính 

tích cực của học sinh. 

 

Trang 

41 Cáp Phạm Mỹ Hạnh 01/2020 Toán, tin 

Khai thác phần mềm 

activeinspire trong 

giảng dạy. 

 

Minh 

42 Dương Thị Bích Lập 02/2020 Toán, tin 

Đổi mới phương pháp 

dạy học, phát huy tích 

cực của HS 

 

Trang 

43 Chu Thị Hồng Minh 02/2020 Toán, tin 

Xây dựng kế hoạch và 

quản lý các hoạt động tổ 

chuyên môn. 

 

Huệ 

44 Phan Thị Bé 3/2020 Toán, tin 

Kiểm tra Công tác dự 

giờ, cập nhật các loại hồ 

sơ theo quy định lên hệ 

thống VNPT school. 

Trang 

45 
Nguyễn Thị Thanh 

Bình 
3/2020 Toán, tin 

Hồ sơ chủ nhiệm và 

công tác chủ nhiệm lớp. 
Huy 

46 Lê Tuấn Đức 4/2020 Toán, tin 

Đổi mới phương pháp 

dạy học, phát huy tích 

cực của HS. 

 

Bé 

 

IV. Phân công thực hiện: 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

 

 

1 

Võ Văn Huy 

 

Hiệu trưởng 

Trưởng ban 

Phụ trách chung, ra quyết định, lập 

kế hoạch phân công nhiệm vụ cho 

từng thành viên. Theo dõi chỉ đạo, 

kiểm tra việc thực hiện của các 

thành viên trong ban. Kiểm tra 

công tác tổ chức đội ngũ, kế hoạch 

phát triển giáo dục. Kiểm tra các tổ 

chức Đoàn, Hội, Đội, Văn thư, thủ 
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quỹ, kế toán. Ra quyết định khen 

thưởng, kỷ luật sau khi có kết quả 

kiểm tra. 

 

2 
Nguyễn Thị Huệ 

Phó hiệu trưởng 

Phó ban 

Phụ trách kiểm tra công tác chuyên 

môn, điều hành công tác kiểm tra 

nội bộ theo sự phân công của HT, 

kiểm tra các bộ phận Thư viện, 

thiết bị. Báo cáo trưởng ban kết 

quả kiểm tra các bộ phận chuyên 

môn trong nhà trường. 

 

 

3 

Nguyễn Thị Tâm 
TT tổ Văn 

Thành viên 

Phụ trách công tác kiểm tra các 

hoạt động của tổ Văn. Và các công 

tác kiểm tra khác do trưởng ban 

phân công. 

 

4 
Chu Thị Hồng Minh 

TT tổ Toán- Tin 

Thành viên 

Phụ trách công tác kiểm tra các 

hoạt động của tổ Toán, tin. Và các 

công tác kiểm tra khác do trưởng 

ban phân công. 

 

 

5 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

TT tổ Tiếng anh 

Thành viên 

Phụ trách công tác kiểm tra các 

hoạt động của tổ Tiếng anh. Và các 

công tác kiểm tra khác do trưởng 

ban phân công. 

 

6 
Lê Thị Diệu Huyền 

TT tổ Sinh, Hóa, 

Lý, Công nghệ 

Thành viên 

Phụ trách công tác kiểm tra các 

hoạt động của tổ Sinh, Hóa, Lý, 

Công nghệ. Và các công tác kiểm 

tra khác do trưởng ban phân công. 

 

 

7 

Nguyễn Văn Trọng 

TT tổ TD, Nhạc, 

Họa 

Thành viên 

Phụ trách công tác kiểm tra các 

hoạt động của tổ TD, Nhạc, Họa. 

Và các công tác kiểm tra khác do 

trưởng ban phân công. 

 

8 
Vũ Văn Úy 

TT tổ Sử, Địa, 

Công dân 

Thành viên 

Phụ trách công tác kiểm tra các 

hoạt động của tổ Sử, Địa, Công 

dân. Và các công tác kiểm tra khác 

do trưởng ban phân công. 

9 Phùng Thị Ba 
TT tổ VP 

Thành viên 

Phụ trách công tác kiểm tra các 

hoạt động của tổ VP. Tham gia 

kiểm tra chuyên đề; tài chính, kiểm 

tra CSVC, môi trường giáo dục. 

Làm một số việc kiểm tra khác khi 

được phân công. 

 

10 
Nguyễn Văn Vây 

CTCĐ 

Thành viên 

Kiểm tra thực hiện qui chế dân 

chủ, phòng chống tham nhũng, tiếp 

công dân.  

 Vũ Xuân Dũng Trưởng ban Tham gia kiểm tra chuyên đề; tài 
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11 TTND 

Thành viên 

chính, kiểm tra CSVC, môi trường 

giáo dục. Thực hiện ba công khai. 

Làm một số việc kiểm tra khác khi 

được phân công. 

 

12 
Đinh Thị Trang 

Nhóm trưởng 

nhóm CN khối 9 

Thành viên 

Phụ trách kiểm tra công tác chủ 

nhiệm khối 9. Làm một số việc 

kiểm tra khác khi được phân công. 

 

13 
Trần Thu Bích 

Nhóm trưởng 

nhóm CN khối 8 

Thành viên 

Phụ trách kiểm tra công tác chủ 

nhiệm khối 8. Làm một số việc 

kiểm tra khác khi được phân công. 

 

14 
Phan Thị Thành 

Nhóm trưởng 

nhóm CN khối 7 

Thành viên 

Phụ trách kiểm tra công tác chủ 

nhiệm khối 7. Làm một số việc 

kiểm tra khác khi được phân công. 

 

15 
Nguyễn Thị Kim Oanh 

Nhóm trưởng 

nhóm CN khối 6 

Thành viên 

Phụ trách kiểm tra công tác chủ 

nhiệm khối 6. Làm một số việc 

kiểm tra khác khi được phân công. 

 

16 
Lê Thị Thu Hằng 

TPT 

Thành viên 

Phụ trách kiểm tra hoạt động giáo 

dục đạo đức học sinh, an toàn 

trường học. Làm một số việc kiểm 

tra khác khi được phân công. 

17 Đặng Thị Tân Thu 
TKHĐ 

Thành viên 

Tổng hợp hồ sơ kiểm tra. Thực 

hiện một số công việc khác khi 

được phân công. 

 

V. Việc cập nhật lưu trữ biểu mẫu hồ sơ trong công tác kiểm tra: 

Cập nhật, lưu trữ đầy đủ các biểu mẫu hồ sơ trong công tác kiểm tra của cá nhân, 

bộ phận. Hồ sơ được đóng tập và lưu trữ theo từng tháng.  

VI. Chế độ thông tin, báo cáo: 

   - Thông tin đối tượng được kiểm tra được niêm yết trên lịch công tác của nhà trường 

trước 1 tuần. 

  - Kết thúc kiểm tra các thành viên được phân công kiểm tra các bộ phận, cá nhân báo 

cáo kết quả kiểm tra cho thư ký để tổng hợp và gửi về cho trưởng ban./.   

 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG                           
- PGD&ĐT; 

- Các bộ phận nhà trường; 

- Lưu VT  

 

 

                                                                                         Võ Văn Huy 

 

 

PHÒNG GD&ĐT DUYỆT KẾ HOẠCH 
  

  


