DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 768 /GDĐT-KTr ngày 13/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4)
STT

1
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4
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Đối tượng
kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Phạm vi kiểm tra

Thời gian
tiến hành

Bộ phận
chủ trì

- Kiểm tra công tác tuyển sinh, giải quyết chuyển
trường các cấp học
- Việc phân công phân nhiệm cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên;
Các tổ Ktra
Các trường
Kiểm tra các
- Các khoản thu chi đầu năm học, xã hội hóa giáo dục, Tháng 9/
của
Mầm non, Tiểu học,
công tác
kinh phí tài trợ.
P.GDĐT
2018
THCS
đầu năm học
- Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày
theo QĐ
28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ban
hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo
dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
- Công tác đảm bảo an toàn trường học
- Từ đầu năm học 2017 – 2018 đến thời điểm KTra.
Kiểm tra trách nhiệm - Công tác tuyên truyền, phổ biến; việc thực hiện công
Phòng
Mẫu giáo
của Hiệu trưởng
khai minh bạch trong mua sắm, sửa chữa CSVC, tài Tháng 10/
Giáo dục
về thực hiện QCDC chính, các khoản huy động; việc thực hiện các chế độ,
Tuổi Xanh 16
2018
và Đào tạo
và công khai
định mức tiêu chuẩn trong qui chế chi tiêu nội bộ; việc
kê khai, công khai tài sản thu nhập.
- Từ đầu năm học 2017 – 2018 đến thời điểm KTra.
Kiểm tra trách nhiệm - Công tác tuyên truyền, phổ biến; việc thực hiện công
Phòng
Tiểu học
của Hiệu trưởng
khai minh bạch trong mua sắm, sửa chữa CSVC, tài Tháng 10/
Giáo dục
về thực hiện QCDC chính, các khoản huy động; việc thực hiện các chế độ,
Bạch Đằng
2018
và Đào tạo
và công khai
định mức tiêu chuẩn trong qui chế chi tiêu nội bộ; việc
kê khai, công khai tài sản thu nhập.
Kiểm tra trách nhiệm - Từ đầu năm học 2017 – 2018 đến thời điểm KTra.
Phòng
Tháng 11/
- Hồ sơ quản lý chuyên môn, phân công chuyên môn.
của
Hiệu
trưởng
Mầm non 10
Giáo dục
- Quản lý nhân sự;
trong công tác
2018
và Đào tạo
quản lý chuyên môn
Tiểu học
Đoàn Thị Điểm

Kiểm tra trách nhiệm
của Hiệu trưởng
- Từ đầu năm học 2017 – 2018 đến thời điểm KTra.
trong việc thực hiện - Hồ sơ kiểm tra nội bộ tại đơn vị.
kiểm tra nội bộ

Tháng 11/
2018

Phòng
Giáo dục
và Đào tạo

Bộ phận
phối hợp

Theo
quyết định

Theo
Quyết định

Theo
Quyết định

Theo
Quyết định

Theo
Quyết định

Ghi
chú

Thời gian
tiến hành

Bộ phận
chủ trì

Bộ phận
phối hợp

- Từ đầu năm học 2017 – 2018 đến thời điểm KTra.
- Hồ sơ quản lý chuyên môn, phân công chuyên môn.
- Quản lý nhân sự;
- Hồ sơ kiểm tra nội bộ tại đơn vị.

Tháng 11/
2018

Phòng
Giáo dục
và Đào tạo

Theo
Quyết định

Kiểm tra trách nhiệm
- Từ đầu năm học 2017 – 2018 đến thời điểm KTra.
của Hiệu trưởng
- Quản lý thu chi và công khai tài chính
trong việc quản lý
- Các khoản huy động thực hiện xã hội hóa tại đơn vị.
tài chính và XHH GD

Tháng 12/
2018

Phòng
Giáo dục
và Đào tạo

Theo
Quyết định

8

Tiểu học
Nguyễn Huệ 1

Kiểm tra trách nhiệm
của Hiệu trưởng
trong công tác
quản lý chuyên môn và
công tác an toàn
trường học

Tháng 12/
2018

Phòng
Giáo dục
và Đào tạo

Theo
Quyết định

9

Các trường
Mầm non, Tiểu học,
THCS

Kiểm tra
các công tác
sơ kết HK1 và
đầu HK2

- Kiểm tra kiểm tra học kỳ 1
Tháng 12/
- Sơ kết học kỳ 1, các kế hoạch cho học kỳ 2 và cuối
2018
năm học 2018 -2019

Các tổ Ktra
của
P.GDĐT
theo QĐ

Theo
quyết định

10

Mầm non
Ban Mai

STT

6

7

Đối tượng
kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Trung học cơ sở
Nguyễn Huệ

Kiểm tra trách nhiệm
của Hiệu trưởng
trong công tác
quản lý chuyên môn
và kiểm tra nội bộ

Mầm non 18

Phạm vi kiểm tra

- Từ đầu năm học 2016 – 2017 đến thời điểm KTra.
- Hồ sơ quản lý chuyên môn, phân công chuyên môn.
- Quản lý nhân sự;
- Tổ chức lớp học, an toàn trong nhà trường

Kiểm tra trách nhiệm
- Từ đầu năm học 2017 – 2018 đến thời điểm KTra.
của Hiệu trưởng
- Quản lý thu chi và công khai tài chính
trong việc quản lý
- Các khoản huy động thực hiện xã hội hóa tại đơn vị.
tài chính và XHH GD

Tháng 03/
2019

Phòng
Giáo dục
và Đào tạo

Theo
Quyết định

11

Trung học cơ sở
Vân Đồn

Kiểm tra trách nhiệm
của Hiệu trưởng
trong công tác
quản lý chuyên môn
và kiểm tra nội bộ

- Từ đầu năm học 2017 – 2018 đến thời điểm KTra.
- Hồ sơ quản lý chuyên môn, phân công chuyên môn.
- Quản lý nhân sự;
- Hồ sơ kiểm tra nội bộ tại đơn vị.

Tháng 03/
2019

Phòng
Giáo dục
và Đào tạo

Theo
Quyết định

12

Tiểu học
Nguyễn Văn Trỗi

Kiểm tra trách nhiệm
- Từ đầu năm học 2017 – 2018 đến thời điểm KTra.
của Hiệu trưởng
- Quản lý thu chi và công khai tài chính
trong việc quản lý
- Các khoản huy động thực hiện xã hội hóa tại đơn vị.
tài chính và XHH GD

Tháng 03/
2019

Phòng
Giáo dục
và Đào tạo

Theo
Quyết định

Ghi
chú

STT

Đối tượng
kiểm tra

Nội dung kiểm tra

13

Tất cả các
trường THCS

Kiểm tra chéo
hồ sơ học vụ

- Từ đầu năm học 2017 – 2018 đến thời điểm KTra.

Tháng 03/
2019

14

Mầm non
Việt Mỹ

Kiểm tra trách nhiệm
của Hiệu trưởng
trong công tác
quản lý bán trú và
an toàn trường học

- Từ đầu năm học 2017 – 2018 đến thời điểm KTra.
- Hồ sơ chuyên môn, quản lý bán trú;
- Công khai tài chính bán trú;
- Công tác tổ chức và quản lý bán trú.
- Tổ chức lớp học, an toàn trong nhà trường

Tháng 04/
2019

Phòng
Giáo dục
và Đào tạo

Theo
Quyết định

15

Tiểu học
Vĩnh Hội

Kiểm tra trách nhiệm
- Từ đầu năm học 2017 – 2018 đến thời điểm KTra.
của Hiệu trưởng
- Quản lý thu chi và công khai tài chính
trong việc quản lý
- Các khoản huy động thực hiện xã hội hóa tại đơn vị.
tài chính và XHH GD

Tháng 04/
2019

Phòng
Giáo dục
và Đào tạo

Theo
Quyết định

- Thực hiện báo cáo tổng kết năm học 2018-2019

Tháng 5/
2019

Nộp về
P.GD&ĐT

- Năm học 2018-2019

Tháng 05/
2019

Ủy ban
nhân dân
Quận 4

Các trường
16 Mầm non, Tiểu học,
THCS
Hội đồng thi nghề
17
phổ thông
cấp THCS

Thanh tra
kỳ thi nghề
THCS

Phạm vi kiểm tra

Thời gian
tiến hành

Bộ phận
chủ trì
Phòng
Giáo dục
và Đào tạo

Bộ phận
phối hợp
Theo
quyết định

Theo
Quyết định

Ghi
chú

