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UBND TỈNH GIA LAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:112/KL-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 21 tháng 01 năm 2021

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc thực hiện chương trình, công tác kiểm tra nội bộ,
quản lý thu chi tài chính, tài sản
Thực hiện Quyết định số 810/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc Thanh tra, kiểm tra việc thực
hiện nội dung chương trình, công tác kiểm tra nội bộ, công tác quản lý thu chi tài
chính, tài sản. Thời gian từ ngày 22/12/2020 đến hết ngày 29/12/2020, Đoàn Thanh
tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 03 đơn vị, gồm: Trường THPT Nguyễn Chí
Thanh, THPT Trần Hưng Đạo, THCS và THPT Kpă Klơng.
Xét báo cáo Kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo Kết luận như sau:
A. KẾT QUẢ THANH TRA TỪNG NỘI DUNG
I. Việc thực hiện chương trình
1. Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên và việc ban hành kế
hoạch của nhà trường
- Các trường được kiểm tra đã thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chương trình, quy
chế chuyên môn.
- Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn theo năm học, học
kỳ, tháng, tuần đúng quy định, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp
trên, có đầy đủ kế hoạch.
2. Việc thực hiện kế hoạch giảng dạy
- Lãnh đạo các trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giảng
dạy đủ 35 tuần và phê duyệt kế hoạch ngay từ đầu năm học; phân công nhiệm vụ
đúng chuyên môn, quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà
trường đúng quy định.
- Kế hoạch hoạt động chuyên môn: Các tổ chuyên môn đều ban hành và thực
hiện kế hoạch hoạt động theo từng tháng, tuần.
- Phân công chuyên môn đúng quy định, không thừa thiếu cục bộ; phân công
thời khóa biểu khoa học, hợp lý.
- Giáo viên lên lịch báo giảng đầy đủ, thực hiện chương trình đúng kế hoạch
được nhà trường phê duyệt. Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định của điều lệ
trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Về sinh hoạt tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn: Đảm bảo sinh hoạt tổ,
nhóm chuyên môn theo quy định của điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ
thông có nhiều cấp học, nội dung sinh hoạt chú trọng các hoạt động đổi mới giảng
dạy.
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- Thực hiện quy chế chuyên môn: Các tổ, nhóm chuyên môn có sự thống nhất
về mẫu giáo án và được kiểm tra, phê duyệt của lãnh đạo nhà trường để tổ chức
thực hiện. Đến thời điểm thanh tra giáo viên của các trường được kiểm tra giảng
dạy theo đúng tiến độ của kế hoạch chuyên môn, các tiết chậm chương trình đã
được tổ chức dạy bù.
- Thực hiện vào điểm trên hệ thống SMAS đúng tiến độ, đảm bảo số lần kiểm
tra; đề kiểm tra, đáp án được lưu trữ đầy đủ.
- Về dự giờ, thao giảng: Giáo viên dự giờ, thao giảng đủ số lần quy định. Các
tiết dự giờ có nhận xét, đánh giá, xếp loại đúng theo quy định.
- Việc đánh giá, nhận xét học sinh được giáo viên thực hiện đúng theo Thông
tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp
loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT
ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Về thực hiện chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa: Các tổ, nhóm chuyên môn đã
lập kế hoạch và thực hiện chuyên đề, ngoại khóa cho năm học 2020-2021.
- Nhà trường đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện bồi dưỡng thường xuyên
năm học 2020-2021 đúng quy định.
- Các trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa về nội dung phòng chống
tham nhũng, an toàn giao thông, an ninh học đường ngay từ đầu năm học. Môn
Giáo dục công dân các trường thực hiện tích hợp nội dung phòng chống tham
nhũng theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
II. Công tác kiểm tra nội bộ
1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ, xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ,
phân công nhiệm vụ
Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng các trường được kiểm tra căn cứ vào
hướng dẫn số 110/SGDĐT-TTr ngày 12/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
công tác kiểm tra nội bộ trường học, hướng dẫn số 99/SGDĐT-TTr, ngày
12/9/2016 về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học và tình hình đội
ngũ giáo viên. Hiệu trưởng các trường đã ban hành Quyết định thành lập Ban kiểm
tra nội bộ nhà trường năm học 2020-2021, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các
thành viên. Các trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học
năm học 2020-2021. Kế hoạch kiểm tra nội bộ cụ thể theo từng tháng, phù hợp với
tình hình, điều kiện cụ thể của nhà trường và các nội dung cần kiểm tra.
2. Tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch
Hiệu trưởng các trường đã căn cứ vào kế hoạch tổ chức thực hiện công tác
kiểm tra nội bộ theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.
Đến thời điểm thanh tra các trường đã thực hiện được các nội dung kiểm tra
nội bộ trường học cụ thể theo từng chuyên đề (có quyết định và biên bản kiểm tra
đầy đủ):
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên;
- Kiểm tra hoạt động của tổ, khối chuyên môn;
- Kiểm tra hoạt động y tế, thư viện, thiết bị, tài sản;
- Kiểm tra hoạt động tài chính;
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- Kiểm tra hoạt động của bộ phận Văn thư-Lưu trữ.
3. Báo cáo, đánh giá kết quả kiểm tra nội bộ
Công tác báo cáo, đánh giá kết quả kiểm tra nội bộ trường học được các
trường báo cáo đầy đủ đúng quy định. Sau mỗi đợt kiểm tra nhà trường có đánh
giá, tổng kết rút kinh nghiệm.
4. Hồ sơ kiểm tra nội bộ
Hồ sơ kiểm tra nội bộ được các trường lưu trữ đầy đủ, khoa học, theo từng
đợt kiểm tra.
III. Công tác quản lý thu chi tài chính, tài sản
1. Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp đến việc thực hiện
quản lý thu chi tài chính, tài sản
Các trường đã triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp
liên quan đến việc thu chi tài chính, tài sản năm học 2020 – 2021.
2. Công tác quản lý thu chi tài chính
- Các khoản tài trợ theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT.
Năm học 2020-2021 cả 03 đơn vị được kiểm tra đều không có kế hoạch thực
hiện xã hội hóa giáo dục.
- Các khoản thu-chi trong ngân sách:
Các trường đã thực hiện các khoản thu-chi trong ngân sách đúng quy định, có
đầy đủ chứng từ thu-chi.
- Các khoản thu-chi ngoài ngân sách:
+ Học phí: Ban lãnh đạo các trường đã triển khai thu học phí theo đúng quy
định tại Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 về việc Quy định
mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình
độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020 2021.
+ Bảo hiểm y tế bắt buộc: Ban lãnh đạo các trường đã triển khai thực hiện
việc thu BHYT theo công văn số 803/BHXH-QLT, ngày 12/8/2019 của BHXH
tỉnh Gia Lai về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 20202021.
+ Dịch vụ vệ sinh, nước uống cho học sinh: Trường THPT Nguyễn Chí
Thanh các lớp tự hợp đồng trực tiếp với người lao động, hai trường THPT còn lại
không tổ chức.
Các trường đã thực hiện các khoản thu-chi ngoài ngân sách đúng quy định, có
đầy đủ chứng từ thu-chi.
3. Công tác quản lý tài sản
Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Các trường đều ban hành quyết định
quản lý tài sản, quy chế quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy
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học cụ thể theo từng tháng của năm học. Có mở sổ sách theo dõi tài sản, thiết bị
dạy học đúng quy định.
4. Thực hiện công khai, minh bạch
Các trường đều thực hiện việc kê khai tài sản đúng thành phần. Đã niêm yết
và gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện công khai theo quy định tại
Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân.
B. ĐÁNH GIÁ CHUNG
I. Ưu điểm
- Các trường đã ban hành đầy đủ các văn bản, kế hoạch năm học, học kỳ,
tháng và tuần. Kế hoạch chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các Kế hoạch
của nhà trường đề ra.
- Chất lượng giáo dục 2 mặt, công tác duy sĩ số học sinh đảm bảo.
- Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng các trường đã ban hành Quyết định thành
lập ban kiểm tra nội bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng
kế hoạch kiểm tra nội bộ theo từng tháng và đã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra
nội bộ theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.
- Các trường đã quán triệt các văn bản, xây dựng kế hoạch liên quan đến việc
thực hiện các khoản thu, chi năm học 2020-2021. Nhà trường đã tiến hành họp Cha
mẹ học sinh toàn trường để trao đổi ý kiến và triển khai thu các khoản thu năm học
2020-2021.
- 03 đơn vị được kiểm tra đã thực hiện việc kiểm kê tài sản và cơ sở vật chất,
trang thiết bị năm học 2019-2020 và bàn giao cho từng bộ phận phụ trách đúng
qui định.
II. Hạn chế
1. Đối với trường THPT Nguyễn Chí Thanh
- Kế hoạch hoạt động của 01 tổ chuyên môn theo từng tháng chưa được lãnh
đạo nhà trường phê duyệt.
- Việc chọn đề kiểm tra chung không được nhà trường lưu biên bản.
2. Đối với trường THPT Trần Hưng Đạo
- Nhà trường chưa thực hiện báo cáo Kế hoạch kiểm tra nội bộ về Sở Giáo
dục và Đào tạo.
- Phân công chuyên môn học kỳ I (lần 1, lần 2) chưa được phê duyệt của Hiệu
trưởng.
3. Đối với trường THCS và THPT Kpă Klơng
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- Kế hoạch hoạt động năm, học kỳ của một số tổ chuyên môn chưa được lãnh
đạo nhà trường phê duyệt.
C. CHỈ ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trên cơ sở Kết luận thanh tra như trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu:
- Trong năm học 2020 – 2021 các trường tiếp tục phát huy những ưu điểm và
khắc phục các tồn tại đã nêu ở trên, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ năm
học theo các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Sở; tiếp tục đổi mới công tác sinh hoạt tổ
chuyên môn, công tác sinh hoạt chuyên môn trên trang truonghocketnoi; công tác
ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý; chú trọng và nâng cao hiệu quả công
tác kiểm tra nội bộ; chỉ đạo sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học; thực hiện tốt
công tác xã hội hóa giáo dục; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình
giáo dục phổ thông mới; tổ chức thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách
trong năm học 2020-2021 theo đúng quy định và các văn bản hướng dẫn hiện
hành.
- Hiệu trưởng các trường: THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Trần Hưng Đạo,
THCS và THPT Kpă Klơng báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện các yêu cầu
nêu trên (qua Thanh tra Sở) trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
Kết luận thanh tra./.
Nơi nhận:
- Thanh tra Bộ GDĐT (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (báo cáo);
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở;
- Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Trần Hưng Đạo,
THCS và THPT Kpă Klơng (thực hiện);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TTr.
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