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KẾ HOẠCH
Công tác kiểm tra năm học 2022 - 2023

Căn cứ Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về Tổ 
chức và Hoạt động thanh tra giáo dục; Quyết định số 2220/QĐ-UBND, ngày 
17/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế 
hoạch thời gian năm học 2022 - 2023; Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 30/8/2022 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 
2022 - 2023;

Căn cứ Công văn số 1141/SGDĐT-TTr ngày 12/9/2022 của Sở GD&ĐT 
Hải Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 
2022 - 2023; Công văn số 1147/HD-SGD&ĐT ngày 12/9/2022 của Sở GD&ĐT 
Hải Dương về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm 
học 2022 - 2023.

Phòng Giáo duc và Đào tạo Bình Giang xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 
học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra phù hợp với thực 

tiễn địa phương, nhà trường.
Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý giáo dục, thúc đẩy nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn ngành, tạo được sự đồng thuận của xã hội về công tác giáo dục, góp 
phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

2. Yêu cầu
Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, quyền hạn, nhiệm vụ của 

các đối tượng kiểm tra thuộc các nội dung kiểm tra.
Xác định tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, từ đó có biện pháp xử lý 
theo thẩm quyền và kiến nghị biện pháp xử lý. 

Hoạt động kiểm tra phải tuân thủ theo pháp luật, 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.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo về thanh tra, kiểm tra; giải 

quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng
Tuyên truyền, quán triệt Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 

2018, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Giáo dục 2019; Nghị định 
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số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về Tổ chức và Hoạt động 
thanh tra giáo dục; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong 
các hoạt động công vụ; Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2021 của Bộ 
GD&ĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo 
dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học và các văn bản pháp luật về thanh tra, 
kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các nhà trường thực hiện 
nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ, thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật 
về kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

2. Công tác xây dựng lực lượng thanh tra, kiểm tra
2.1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phân công Phó trưởng phòng trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, tham 

mưu trưởng phòng giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp công dân theo quy 
định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân;

- Tham mưu Sở GD&ĐT kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra 
(CTVTT) nhiệm kỳ 2022 - 2025 và phát huy lực lượng nàytrong việc triển khai 
công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022 - 2023;

- Tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho 
CTVTT, cán bộ quản lý, viên chức làm kiêm nhiệm thanh tra, kiểm tra; hướng 
dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học đối với Thủ trưởng cơ sở giáo dục;

- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ Ban thanh tra nhân dân các trường học 
để thực hiện tốt Luật thanh tra và Nghị định 159/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ.

2.2. Đối với các cơ sở giáo dục
- Đầu năm học, hiệu trưởng các nhà trường lựa chọn cán bộ, giáo viên có 

năng lực, kinh nghiệm công tác, ban hành Quyết định thành lập Ban kiểm ra nội 
bộ do hiệu trưởng làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;

- Tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra cho Ban kiểm tra nội bộ, giúp 
Hiệu trưởng làm thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học theo 
quy định;

- Phối hợp với Công đoàn nhà trường kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, tổ 
chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân để thực hiện tốt 
Luật thanh tra và Nghị định 159/NĐ-CP, ngày 29/11/2016, quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của 
Ban thanh tra nhân dân.

3. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra
3.1. Thanh tra hành chính 
Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu Chủ 

tịch UBND huyện thanh tra hành chính các trường mầm non, tiểu học, THCS, 
trường liên cấp TH-THCS theo quy định tại Điều 11, Nghị định 42/2013/NĐ-CP 
các CSGD về các nội dung sau:

- Việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; việc ban 
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hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học;
- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy định về công khai trong 

lĩnh vực giáo dục;
- Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Thực hiện cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
- Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng và đảm bảo chính sách đối với 

giáo viên; công tác đánh giá giáo viên theo chuẩn quy định về chuẩn nghề 
nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng;

- Công tác quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học;
- Công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân;
- Thực hiện các Đề án giáo dục.
3.2. Thanh tra chuyên ngành theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT
Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiêm thúc thực hiện hướng dẫn của Sở 

GD&ĐT về các cuộc thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Thông tư số 
06/20021/TT-TTCP. Đối tượng thanh tra chuyên ngành thực hiện theo theo 
Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT. Nội dung thanh tra chuyên 
ngành thực hiện theo theo các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT 
đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc các Phòng GDĐT (thời kỳ 
thanh tra: các năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023) tại các đơn vị Mầm 
non Tân Việt, mầm non Thái Dương (tháng 10/2022); Tiểu học Cổ Bì, tiểu học 
Vĩnh Hưng (tháng 12/2022); THCS Vĩnh Hồng, THCS Vũ Hữu (tháng 4/2023), 
chuẩn bị các điều kiện để giúp Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT hoàn thành nhiệm vụ 
thanh tra tại đơn vị. Tham mưu Thanh tra Sở GD&ĐT tổ chức thanh tra chuyên 
ngành đột xuất về thực hiện quy chế chuyên môn; công khai; thu góp; dạy thêm 
học thêm; thực hiện Chương trình PT 2018 (TH, THCS); dạy 2 buổi/ngày (TH); 
bán trú (MN, TH).

3.3. Công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo
a. Hình thức, phương thức kiểm tra
Căn cứ tính chất vụ việc, đặc thù công việc, Trưởng phòng GD&ĐT quyết 

định hình thức, phương pháp kiểm tra theo kế hoạch xây dựng từ đầu năm học 
(theo danh mục các cuộc kiểm tra trang 9) hoặc chỉ đạo các cấp học của phòng 
GD&ĐT tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất theo từng cấp học khi phát hiện cơ 
sở giáo dục, cá nhân thuộc quyền quản lý của Phòng GD&ĐT có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu 
nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao; 
khi có nội dung phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng;

- Mỗi cuộc kiểm tra thực hiện đúng quy trình gồm 04 khâu: chuẩn bị kiểm 
tra, tiến hành kiểm tra, kết thúc kiểm tra, xử lý sau kiểm tra; 

- Tích hợp nhiều nội dung trong một cuộc kiểm tra, tránh kiểm tra nhiều 
lần trong năm học cùng một đơn vị (trừ các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất).

b. Nội dung kiểm tra
- Đối với giáo dục mầm non: kiểm tra việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, 
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giáo dục trẻ đáp ứng chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới, đặc 
biệt ở các nhóm lớp, nhóm trẻ công lập; hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung 
tâm; kiểm tra công tác phòng chống bạo hành trẻ; công tác quản lý các nhóm trẻ 
tư thục; lựa chọn, mua sắm, sử dụng đồ chơi, học liệu; công tác tổ chức bán trú; 
công tác quản lý thu góp và vận động tài trợ; thực hiện công khai, dân chủ trong 
trường học;

- Đối với các trường tiểu học, THCS, TH&THCS: kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ năm học, triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; 
kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh; lựa chọn SGK; quản lý mua sắm, bảo quản 
và sử dụng thiết bị dạy học, thực hiện kiên cố hóa phòng học; thực hiện công 
khai trong trường học; dạy thêm học thêm; xét tốt nghiệp, xét lên lớp, tuyển 
sinh, cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ; tổ chức ăn bán trú; an toàn 
trường học, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh 
trong các cơ sở giáo dục; thực hiện chế độ chính sách đối với người học và cán 
bộ, viên chức; thực hiện công khai, dân chủ trong trường học; giám sát các Hội 
đồng thi nghề phổ thông (THCS).

c. Hồ sơ kiểm tra, sử dụng kết quả kiểm tra
- Hồ sơ 01 cuộc kiểm tra gồm: Quyết định kiểm tra, kế hoạch tiến hành 

kiểm tra, bảng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đoàn; các loại biên bản 
kiểm tra; biên bản xử lí vi phạm, quyết định xử lí vi phạm, văn bản kiến nghị xử lí 
vi phạm (nếu có); các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan (nếu có); báo cáo kết quả 
kiểm tra, kết luận kiểm tra, hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra;

- Hồ sơ kiểm tra năm học của phòng GD&ĐT, gồm: Kế hoạch kiểm tra 
năm học, hồ sơ từng cuộc kiểm tra; hồ sơ theo dõi, đánh giá công tác kiểm tra, 
theo dõi thực hiện kết luận kiểm tra; các báo cáo thực hiện công tác kiểm tra 
định kỳ; 

- Sử dụng kết quả kiểm tra: kết quả kiểm tra là căn cứ để đánh giá mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ được giao của công chức thuộc Phòng GD&ĐT; mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các nhà trường và CBQL; đánh giá thi đua 
các tập thể và cá nhân; là cơ sở thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng 
đội ngũ và thực hiện chế độc chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

3.4. Công tác kiểm tra của Hiệu trưởng
3.4.1. Quy trình các cuộc kiểm tra nội bộ, cách ghi chép hồ sơ
- Xây dựng lực lượng kiểm tra: Đầu năm học, hiệu trưởng các nhà trường 

lựa chọn cán bộ, giáo viên có năng lực, kinh nghiệm công tác, có tư tưởng, 
phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, 
công tâm, có uy tín, trách nhiệm cao trong công việc; 

- Ban hành Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ do Hiệu trưởng làm 
Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thành viên Ban kiểm tra 
(nếu kiểm tra đột xuất cần ban hành quyết định kiểm tra đột xuất riêng, lập biên 
bản kiểm tra đột xuất); các thành viên trong ban kiểm tra được phân công cụ thể 
nhiệm vụ được giao, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm;

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2022 - 2023 



5
chi tiết từng tháng, đến từng đối tượng được kiểm tra;

- Kiểm tra theo kế hoạch: xem xét, xác minh các nội dung kiểm tra;
- Hoàn thiện thông tin trong biên bản kiểm tra CMNV (4 biên bản), 

chuyên đề (1 biên bản) và các phiếu dự giờ;
- Kết luận của Trưởng ban kiểm tra (theo tháng);
- Thông báo kết quả kiểm tra theo tháng;
- Thực hiện xử lý sau kiểm tra (nếu có);
- Lưu trữ hồ sơ: Sau khi hoàn thành kiểm tra theo đúng quy định, vào Sổ 

kiểm tra hiệu trưởng, lưu hồ sơ, sổ sách quản lý, làm cơ sở đánh giá xếp loại cán 
bộ, viên chức, người lao động;

Chú ý: Sổ kiểm tra hiệu trưởng ghi đầy đủ các nội dung kiểm tra, trừ đánh 
giá về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống ghi sổ vào cuối năm, phải đánh giá 
đầy đủ về: Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, quy chế của ngành, các quy định của đơn vị; chấp hành kỷ luật lao 
động (bảo đảm chất lượng, số lượng giờ công, ngày công lao động); đạo đức, 
lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; tác phong, lề lối làm 
việc và thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; tinh thần trách nhiệm trong 
công việc; thái độ phục vụ nhân dân, học sinh; tinh thần hợp tác với đồng 
nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử.

3.4.2. Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, kiểm tra chuyên đề
a) Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên
* Đối tượng được kiểm tra: 
Kiểm tra, đánh giá xếp loại chuyên môn nghiệp vụ (CMNV) tất cả giáo 

viên (riêng Phó hiệu trưởng, giáo viên dạy ít tiết ở THCS hoặc các môn chuyên 
ở tiểu học có thể chuyển sang kiểm tra chuyên đề).

* Nội dung kiểm tra: 
+ Phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật;
+ Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm (dự tối thiểu 2 tiết, nếu xếp 

loại không cùng mức thì dự thêm tiết thứ 3);
+ Thực hiện quy chế chuyên môn;
+ Kết quả giảng dạy, giáo dục;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác.
b) Kiểm tra chuyên đề
* Đối tượng được kiểm tra: 
Phó hiệu trưởng, các cán bộ, nhân viên chưa được kiểm tra chuyên môn 

nghiệp vụ; các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, văn phòng; Tổng phụ trách đội; 
cán bộ thư viện, thiết bị, y tế; các tập thể lớp học sinh; giáo viên dạy thêm,... 

* Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra Phó hiệu trưởng: việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công;
- Kiểm tra nhân viên: Thực hiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ 

thư viện, thiết bị, kế toán, văn thư, thủ quỹ, y tế học đường, nuôi dưỡng, bảo vệ;
- Kiểm tra nhiệm vụ được giao của tổ/ nhóm chuyên môn;
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- Kiểm tra công tác Đoàn, Đội: công tác chỉ đạo thực hiện chương trình 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học; các phong trào, phần 
việc, cuộc thi do các cấp phát động; kết quả triển khai, thực hiện chương trình 
rèn luyện đoàn viên, đội viên; nền nếp sinh hoạt Đoàn, Đội;

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, quản lý của Hiệu trưởng nhà trường: việc 
thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và thẩm quyền được quy định trong Điều lệ 
trường học;

- Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống 
tham nhũng: công tác tiếp dân, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác 
phòng chống tham nhũng theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo 
năm 2018, Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, Luật tiếp công dân năm 
2013; việc xây dựng kế hoạch thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm chống lãng phí,

-  Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các quy chế (quy chế làm việc, 
quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lí và sử dụng tài sản 
công, quy chế công khai,…);

- Kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật, giáo dục đạo đức học sinh;

- Kiểm tra công tác triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 
2018 (quy trình chọn sách giáo khoa, việc thực hiện chương trình, kiểm tra đánh 
giá học sinh).

c) Sử dụng kết quả kiểm tra: kết quả kiểm tra CMNV, chuyên đề là căn 
cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học 
theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ và hướng dẫn tại 
Công văn số 927/SNV-CCVC ngày 23/11/2020 của Sở Nội vụ.

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Phòng GD&ĐT tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 

của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, 
quản triệt Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo 2018, Luật Giáo dục 
2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với thủ trưởng các cơ sở giáo dục và 
các cơ quan, trường học. Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo cho cán bộ quản lý các nhà trường; 

- Phòng GD&ĐT và các trường thiết lập đường dây nóng và tổ chức tiếp 
nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng về dấu hiệu vi phạm pháp luật và 
vi phạm các quy định về giáo dục qua đường dây nóng và trên các phương tiện 
thông tin đại chúng;

- Xây dựng hệ thống hồ sơ, bố trí một phòng gắn biển “Phòng tiếp công 
dân”; xây dựng lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân; có sổ theo dõi tiếp 
công dân ngày 28 hàng tháng cập nhật vào Sổ về việc tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong tháng đó;

- Giải quyết dứt điểm các vụ việc nảy sinh không để khiếu nại, tố cáo 
đông người, vượt cấp, kéo dài.
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5. Công tác phòng, chống tham nhũng
- Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội 
dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục: nâng cao 
chất lượng việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ 
sở giáo dục, đào tạo trong chương trình chính khóa và ngoại khóa; 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng 
trong hoạt động công vụ.

6. Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
Các trường thực hiện nghiêm kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra, kiểm 

tra của Thanh tra Sở GD&ĐT, UBND huyện và Phòng GD&ĐT quy định tại 
Chương II, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP, ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

Kịp thời báo cáo thực hiện kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, đề xuất giải 
quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra 
theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra năm học 2022 - 2023; hướng dẫn các cơ sở 

giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; tổ chức kiểm tra đạt hiệu quả và báo 
cáo về Sở GD&ĐT (qua Thanh tra Sở);

- Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo 
dục. Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện các khoản thu, chi 
trong năm học từ cha mẹ học sinh nhà trường;

- Tập huấn nghiệp vụ, thống nhất hồ sơ công tác kiểm tra nội bộ cho Hiệu 
trưởng. Thực hiện đầy đủ quy trình giải quyết đơn thư, tuyên truyền phổ biến 
giáo dục pháp luật;

- Phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện thực 
hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; tham gia đoàn thanh tra hành 
chính do Thanh tra huyện chủ trì tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền; phối 
hợp với Thanh tra huyện trong việc hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng cho cán bộ quản lý 
các cơ sở giáo dục;

- Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện có hiệu quả thanh tra chuyên ngành 
tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, các trường liên cấp thuộc 
phạm vi quản lý của Phòng GD&ĐT. Chuẩn bị các điều kiện để giúp Đoàn 
thanh tra cấp trên hoàn thành nhiệm vụ thanh tra tại đơn vị; tham mưu xây dựng, 
bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 202 - 2025;

- Phối hợp với trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn để cử cán bộ, giáo 
viên giám sát các Hội đồng coi, chấm thi nghề phổ thông học sinh THCS.

2. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS 
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2022 - 2023; 
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- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 216/PGDĐT ngày 22/8/2022 của 

Phòng GD&Đt Bình Giang về thực hiện các khoản thu, quản lý, sử dụng các 
khoản thu năm học 2022 - 2023: Kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh năm 
học 2022 - 2023, quyết toán các các khoản thu năm học 2021 - 2022, dự toán 
các khoản thu năm học 2022 - 2023, xây dựng kế hoạch vận động tài trợ năm 
học 2022 - 2023 (nếu có), báo cáo phòng GD&ĐT theo quy định; 

- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường theo Thông tư 11/2020/TT-
BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT; quy chế công khai theo Thông tư số 
36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT và Thông tư 
90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;

- Triển khai hoạt động tự kiểm tra và đánh giá kết quả để kịp thời có 
những biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu 
lực quản lý nhà trường;

- Thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản 
lý cấp trên.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Báo cáo định kì
Các trường nộp Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 

2022 - 2023 trước ngày 06/10/2022; nộp Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ 
học kỳ I trước ngày 10/01/2023; nộp Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ 
năm học 2022 - 2023 trước ngày 01/6/2023.

2. Báo cáo đột xuất
Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc khi có vụ việc bất thường xảy ra.
Trên đây là Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2022 - 2023. Phòng 

GD&ĐT Bình Giang, yêu cầu Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch kiểm 
tra nội bộ; triển khai, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện 
nghiêm túc./.

Nơi nhận:                                                                  
- Thanh tra Sở GDĐT (để b/c);                                                    
- UBND huyện (để b/c);                                                                                        
- Thanh tra huyện (để phối hợp);                                                                                    
- LĐ, CV Phòng GDĐT (để chỉ đạo);
- Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS;
- Cộng tác viên thanh tra;
- Lưu: VT.                                                

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Minh Thái
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DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG 

NĂM HỌC 2022 - 2023

STT

Đối tượng được 
thanh, kiểm tra
(hoặc đối tượng 

triệu tập)

Nội dung thanh, kiểm 
tra và các hoạt động

Đơn vị
chủ trì

Thời gian 
thực hiện

Lực lượng 
phối hợp

1 Hội đồng thi 
nghề phổ thông

Giám sát tổ chức thi nghề 
phổ thông (lớp 9) PGD&ĐT Tháng 

8/2022
LĐ, CB kiểm 
tra PGD

2
Các trường MN, 
TH, THCS, 
TH&THCS

Công tác chuẩn bị năm 
học mới, triển khai thực 
hiện NVNH và kết quả 
tuyển sinh lớp 1, 6

PGD&ĐT Tháng 
8,9/2022 LĐ, CV PGD

3 LĐ, CV PGD, 
Hiệu trưởng

Triển khai kế hoạch công 
tác kiểm tra năm học 2022 
- 2023

PGD&ĐT Tháng 
9/2022 LĐ, CV PGD

4
Các trường MN, 
TH, THCS, 
TH&THCS

Kiểm tra BC quyết toán 
thu, góp năm học 2021-
2022, dự toán thu, góp 
năm học 2022-2023

PGD&ĐT Tháng 
9/2022 LĐ PGD

5 HĐ thi GVG Giám sát tổ chức thi GVG 
cấp huyện PGD&ĐT Tháng 

11/2022
LĐ, CB kiểm 
tra PGD

6
Một số trường 
MN, TH, THCS, 
TH&THCS

Thực hiện quy chế chuyên 
môn, chương trình GDPT 
2018; công khai, thu góp; 
dạy thêm học thêm; sử 
dụng CSVC, TBDH 
(THCS); dạy 2 buổi/ngày 
(TH); bán trú (MN, TH).

PGD&ĐT Tháng 11, 
12/2022 LĐ, CV PGD

7 MN Tân Việt, 
MN Thái Dương

Thanh tra chuyên ngành 
theo QĐ của Sở GDĐT. SGD&ĐT Tháng 

10/2022
Cộng tác viên 
Thanh tra

8 Hội đồng thi 
Điền kinh huyện

Giám sát tổ chức thi Điền 
kinh 9 cấp huyện PGD&ĐT Tháng 

12/2022
LĐ, CB kiểm 
tra PGD

9 TH Cổ Bì, 
TH Vĩnh Hưng

Thanh tra chuyên ngành 
theo QĐ của Sở GDĐT SGD&ĐT Tháng 

12/2022
Cộng tác viên 
Thanh tra

10
Một số trường 
TH, THCS, 
liên cấp

Công tác tổ chức kiểm tra 
học kỳ I PGD&ĐT Tháng 

12/2022 LĐ, CV PGD

11
Một số trường 
MN, TH, THCS, 
TH&THCS

AT trường học, bán trú, 
quản lý thu góp và vận 
động tài trợ, công khai 

PGD&ĐT Tháng 
12/2022 LĐ, CV PGD

12 Các trường học Xây dựng cơ quan, đơn vị 
văn hóa năm 2022 PGD&ĐT Tháng 

12/2022
CV Phòng, 
Phòng VHTT
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13
Một số trường 
TH, THCS, 
TH&THCS

Thực hiện quy chế CM, 
quy chế ĐG,XL học sinh 
TH, THCS; KT nội bộ

PGD&ĐT Tháng 
01/2023

LĐ, CB kiểm 
tra, CV PGD

14 Một số trường 
MN, TH

Công tác vệ sinh ATTP, y 
tế trường học PGD&ĐT Tháng 

03/2023
CV PGD, 
Phòng y tế

15
Một số trường 
MN, TH, THCS, 
liên cấp

Thực hiện các Đề án giáo 
dục PGD&ĐT Tháng 

03/2023

Tham gia 
Đoàn KT của 
HĐND huyện

16
Một số trường 
MN, TH, THCS, 
TH&THCS

Thực hiện quy chế CM, 
chương trình GDPT 2018; 
công khai, thu góp; dạy 
thêm học thêm; sử dụng 
CSVC, TBDH (THCS); 
dạy 2 buổi/ngày (TH); 
bán trú (MN, TH).

PGD&ĐT Tháng 
4/2023

LĐ, CB kiểm 
tra, CV PGD, 
CTV TT

17 THCS V.Hồng;
THCS Vũ Hữu

Thanh tra chuyên ngành 
theo QĐ của Sở GDĐT SGD&ĐT Tháng 

4/2023
Cộng tác viên 
Thanh tra

18
Một số trường 
THCS,
TH&THCS

Công tác tổ chức kiểm tra 
học kỳ II, thực hiện quy 
chế CM, quy chế ĐG, XL 
học sinh TH, THCS; công 
tác kiểm tra nội bộ 

PGD&ĐT Tháng 
5/2023 LĐ, CV PGD

19 Một số trường 
TH, TH&THCS

Quản lý chỉ đạo thực hiện 
qui chế ĐG, XL học sinh 
TH, xét HTCT tiểu học

PGD&ĐT Tháng 
5/2023

LĐ, CB kiểm 
tra, CV PGD

20 19 trường học Công tác tổ chức xét công 
nhận TN THCS PGD&ĐT Tháng 

5/2023 LĐ, CV PGD

21
Một số trường 
MN, TH, THCS, 
TH&THCS

Tỏ chức dạy thêm học 
thêm, tuyển sinh MN, TH, 
THCS

PGD&ĐT Tháng 
7/2023 LĐ, CV PGD
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