UBND HUYỆN PHONG THỔ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Phong Thổ, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành kế hoạch kiểm tra năm học 2021-2022
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Lai
Châu về việc kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các
huyện, thành phố tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND
huyện Phong Thổ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
Căn cứ Công văn số 1946/SGDĐT-TTr ngày 18/9/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác kiểm tra và kiểm tra nội bộ năm học
2021-2022;
Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND huyện
Phong Thổ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;
Theo đề nghị của cán bộ phụ trách kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kế hoạch kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học
2021-2022: (Có kế hoạch, danh mục các cuộc kiểm tra kèm theo).
Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục
và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện, triển khai kế hoạch kiểm tra theo
đúng quy định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Cán bộ Tổ chức, Kế
toán tổng hợp, các bộ phận chuyên môn Mầm non, Tiểu học, THCS - Phòng Giáo
dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Sở GD&ĐT;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Các bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT, CM.

TRƯỞNG PHÒNG

Khổng Văn Thiện
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KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2021-2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 838/QĐ-PGD&ĐT ngày 24/9/2021
của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích.
Qua kiểm tra đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết
điểm của các tổ chức, cá nhân được kiểm tra; tư vấn, thúc đẩy, chấn chỉnh, xử lý
kịp thời các sai phạm; củng cố, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, giải
pháp cần thiết để hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, đáp ứng yêu cầu đổi
mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
2. Yêu cầu.
Công tác kiểm tra năm học cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học theo
chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục
và Đào tạo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lựa chọn các hình thức
kiểm tra phù hợp; chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình của dịch Covid -19
tại địa phương.
II. NỘI DUNG
1. Công tác kiểm tra
Trong năm học 2021-2022, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện
các nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục và đào tạo theo Chỉ thị số 800/CTBGDĐT ngày 24/8/2021của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm
học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì
mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày
01/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về nhiệm vụ và giải pháp năm học 20212022; Công văn số 1946/SGDĐT-TTr ngày 18/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc hướng dẫn công tác kiểm tra và kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022.
Nội dung kiểm tra chủ yếu:
+ Trách nhiệm quản lý của người đứng đầu.
+ Việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục Giáo dục mầm non sửa
đổi, bổ sung theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo; Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung
tâm giai đoạn 2021-2025” theo kế hoạch số 626/KH-BGDĐT ngày 30/6/2021
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non,
học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến
năm 2025. Các biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo
an toàn cho trẻ; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho
trẻ mẫu giáo; chuẩn bị các điều kiện cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1.
+ Các điều kiện cơ sở vật chất và việc triển khai chương trình giáo dục
phổ thông năm 2018 đặc biệt với lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022; chuẩn bị các
điều kiện dạy học đối với lớp 3, lớp 6 năm học 2022-2023; việc nâng cao chất
lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục bắt buộc đối với cấp
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tiểu học; công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; việc chủ
động triển khai kế hoạch năm học 2021-2022, phù hợp với diễn biến tình hình
của dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn trường học.
- Các nội dung khác:
+ Công tác quản lý thu chi trong nhà trường; việc thực hiện các quy định
về công khai.
+ Việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGVNV và HS.
+ Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng.
+ Công tác quản lý, nuôi dưỡng trẻ, học sinh bán trú.
+ Việc dạy thêm, học thêm; bệnh thành tích trong giáo dục.
+ Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho CBGVNV và HS.
+ Các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường.
+ Các vấn đề nóng, bức xúc mà người dân, xã hội quan tâm...
(Có danh mục các cuộc kiểm tra kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tiến hành các cuộc kiểm tra theo quy
định. Ngoài các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ
chức kiểm tra đột xuất theo yêu cầu thực tế của công tác quản lý. Chủ động, linh
hoạt thực hiện kế hoạch kiểm tra năm học 2021 - 2022 đặc biệt trong bối cảnh
dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra
về Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Đối với các đơn vị trường trực thuộc
Chuẩn bị các nội dung kiểm tra theo quy định cũng như tạo điều kiện để
công tác kiểm tra của Phòng đảm bảo về thời gian, kế hoạch và đúng pháp luật.
Lưu ý: Đối với công tác kiểm tra nội bộ các đơn vị thực hiện theo hướng
dẫn tại Công văn số 1013/HD-PGD&ĐT ngày 15/9/2015 của phòng GD&ĐT
V/v xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học từ năm học 2015-2016 và
những năm học tiếp theo.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:
+ Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học kỳ I trước ngày 10/01/2022.
+ Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 trước
ngày 22/5/2022.
- Báo cáo đột xuất khi có vấn đề phức tạp hoặc khi được yêu cầu
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DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA NĂM HỌC 2021-2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 838 /QĐ-PGD&ĐT ngày 24/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

TT
1

Đối tượng kiểm tra

PTDTBT THCS Dào San
PTDTBT TH Đoàn Kết
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PTDTBT TH Huổi Luông
Tiểu học Thị Trấn

Nội dung kiểm tra

Phạm vi kiểm tra

Thời gian tiến Thời gian
Đơn vị phối
Đơn vị chủ trì
hành
kiểm tra
hợp

Đánh giá ngoài, rà soát các tiêu chí Năm học 2021-2022 đến
trường chuẩn Quốc gia
thời điểm kiểm tra

Tháng 9/2021

04 ngày

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

Đánh giá ngoài, rà soát các tiêu chí Năm học 2021-2022 đến
trường chuẩn Quốc gia
thời điểm kiểm tra

Tháng 9/2021

05 ngày

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

Năm học 2021-2022 đến
Tháng 10/2021 04 ngày
thời điểm kiểm tra
Năm học 2021-2022 đến
Công tác quản lý của Hiệu trưởng
Tháng 10/2021 04 ngày
thời điểm kiểm tra

Các trường
trực thuộc
Các trường
Phòng GD&ĐT
trực thuộc
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PTDTBT THCS Hoang Thèn Công tác quản lý của Hiệu trưởng

4

PTDTBT TH Sì Lở Lầu

5

PTDTBT THCS Vàng Ma
Chải

Công tác quản lý của Hiệu trưởng

Năm học 2021-2022 đến
Tháng 11/2022 04 ngày
thời điểm kiểm tra

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

6

PTDTBT TH Nậm Xe

Công tác quản lý của Hiệu trưởng

Năm học 2021-2022 đến
Tháng 11/2022 04 ngày
thời điểm kiểm tra

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

7

Trường mầm non Pa Vây Sử Công tác quản lý của Hiệu trưởng

8

Mầm non Mù Sang

9

PTDTBT TH&THCS số 2
Bản lang

Công tác quản lý của Hiệu trưởng

Năm học 2021-2022 đến
Tháng 12/2021 04 ngày
thời điểm kiểm tra

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

10

THCS Mường So

Công tác quản lý của Hiệu trưởng

Năm học 2021-2022 đến
Tháng 12/2021 04 ngày
thời điểm kiểm tra

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

Năm học 2021-2022 đến
Tháng 11/2021 03 ngày
thời điểm kiểm tra
Năm học 2021-2022 đến
Công tác quản lý của Hiệu trưởng
Tháng 12/2021 04 ngày
thời điểm kiểm tra

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc
Các trường
Phòng GD&ĐT
trực thuộc
Phòng GD&ĐT
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11

Mầm non Hoang Thèn

Đánh giá ngoài, rà soát các tiêu chí Năm học 2021-2022 đến
Tháng 01/2022 04 ngày
trường chuẩn Quốc gia
thời điểm kiểm tra

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

12

TH Khổng Lào

Đánh giá ngoài, rà soát các tiêu chí Năm học 2021-2022 đến
Tháng 01/2022 04 ngày
trường chuẩn Quốc gia
thời điểm kiểm tra

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

13

Mầm non Hoa Ban

Đánh giá ngoài, rà soát các tiêu chí Năm học 2021-2022 đến
trường chuẩn Quốc gia
thời điểm kiểm tra

Tháng 3/2022

04 ngày

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc
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PTDTBT TH Hoang Thèn

Đánh giá ngoài, rà soát các tiêu chí Năm học 2021-2022 đến
trường chuẩn Quốc gia
thời điểm kiểm tra

Tháng 3/2022

04 ngày

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

15

THCS Khổng Lào

Đánh giá ngoài, rà soát các tiêu chí Năm học 2021-2022 đến
trường chuẩn Quốc gia
thời điểm kiểm tra

Tháng 3/2022

04 ngày

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

16

TH&THCS số 1 Bản lang

Đánh giá ngoài, rà soát các tiêu chí Năm học 2021-2022 đến
trường chuẩn Quốc gia
thời điểm kiểm tra

Tháng 3/2022

04 ngày

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

17

Mầm non Lản Nhì Thàng

Đánh giá ngoài, rà soát các tiêu chí Năm học 2021-2022 đến
trường chuẩn Quốc gia
thời điểm kiểm tra

Tháng 4/2022

04 ngày

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

18

TH Mường So

Công tác quản lý của Hiệu trưởng

Năm học 2021-2022 đến
thời điểm kiểm tra

Tháng 4/2022

04 ngày

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

19

PTDTBT THCS Nậm Xe

Công tác quản lý của Hiệu trưởng

Năm học 2021-2022 đến
thời điểm kiểm tra

Tháng 4/2022

04 ngày

Phòng GD&ĐT

Các trường
trực thuộc

20

Hiệu trưởng các Trường thuộc
Năm học 2021-2022 đến
xã Sin Suối Hồ huyện Phong Công tác quản lý của Hiệu trưởng
thời điểm thanh tra
Thổ

Tháng 4/2022

10 ngày

Sở GD&ĐT

Phòng
GD&ĐT

