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BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA
NĂM HỌC 2017-2018
I. Đặc điểm tình hình:
1. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản trong công tác kiểm tra:
a. Thuận lợi:
- Được Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, phối hợp với
Thanh tra nhà nước về thanh tra hành chính đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
- Phòng GDĐT đã xây dựng và triển khai kế hoạch công tác kiểm tra
năm học 2017-2018 đến các trường mầm non, tiểu học và THCS sau khi có phê
duyệt của UBND thành phố Sa Đéc.
- Hoạt động thanh tra, kiểm tra đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.
- Việc giải quyết, lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo đi vào nề nếp,
đúng theo quy định của pháp luật.
b. Khó khăn:
- Tình trạng khiếu nại tố cáo nặc danh vẫn còn diễn ra tại một số trường
mầm non, Tiểu học và THCS.
02. Định hướng chung cho hoạt động kiểm tra:
a. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy kiểm tra các cấp.
b. Phối hợp với Thanh tra thành phố trong thanh tra hành chính đối với
các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tập huấn về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại
tố cáo.
c. Đẩy mạnh vai trò tư vấn, hỗ trợ cho các đơn vị, giáo viên hoàn thành
nhiệm vụ được giao, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những mặt còn hạn chế,
thiếu sót qua thực tế kiểm tra.
d. Hoạt động thanh tra, kiểm tra không gây xáo trộn hoạt động chung của
các đơn vị cũng như tạo áp lực tâm lý đến các đơn vị, giáo viên được thanh tra,
kiểm tra.
đ. Tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu
nại tố cáo tại các trường trực thuộc.
II. Tổ chức lực lượng :
1. Cán bộ kiêm nhiệm công tác kiểm tra:
Họ và tên
Nguyễn Văn Hưng

Năm sinh
Trình độ
Môn
Năm vào
Nam Nữ chuyên môn
ngành
1965
Cử nhân
Anh văn
1987

Năm được
bổ nhiệm
1993

2. Cán bộ thường trực kiểm tra và cộng tác viên kiểm tra:
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Phòng GDĐT
CB T.Trực kiểm
tra
01

Tổng số
82

Cộng tác viên kiểm tra
MN
TH
THCS
11

35

36

Ghi chú
GDTX
00

III. Hoạt động thanh tra, kiểm tra:
1. Xây dựng các điều kiện phục vụ cho công tác kiểm tra:
- Điều chỉnh, bổ sung lực lượng cộng tác viên kiểm tra của Phòng GD&ĐT
năm học 2017-2018.
- Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018 và trình
UBND thành phố phê duyệt, phổ biến cho cộng tác viên kiểm tra và các trường
trực thuộc biết và phối hợp thực hiện.
- Chỉnh sửa, bổ sung các biểu mẫu kiểm tra cho phù hợp với tình hình năm
học 2017-2018.
- Phối hợp với Thanh tra thành phố, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức
lớp tập huấn về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
2. Thanh tra hành chính:
Số trường được thanh tra: 01/31 trường.
3. Kiểm tra:
3.1. Kiểm tra hành chính:
- Số trường được kiểm tra: 08/31 trường, trong đó:
+ Mầm non: 02/12 trường.
+ Tiểu học: 05/14 trường.
+ THCS: 01/05 trường.
Trong đó, Thanh tra thành phố đã tham gia kiểm tra nội dung về thực hiện
các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 06 trường Tiểu học và
THCS.
3.2. Kiểm tra chuyên ngành:
- Số trường được kiểm tra: 08/31 trường, trong đó:
+ Mầm non: 02/12 trường.
+ Tiểu học: 05/14 trường.
+ THCS: 01/05 trường.
3.3. Kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục:
- Số cơ sở được kiểm tra: 12/12 cơ sở.
3.4. Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo:
- Mầm non công lập: 06/224 giáo viên.
- Mầm non tư thục: 08/96 giáo viên.
- Tiểu học: 15/362 giáo viên.
- THCS: 16/270 giáo viên.
3.5. Kiểm tra việc dạy 2 buổi/ngày và dạy thêm học thêm:
a. Dạy 2 buổi và dạy thêm học thêm:
- Tiểu học: 07/14 trường, tỷ lệ 50%.
b. Dạy thêm học thêm ngoài nhà trường:
- Thẩm định và cấp phép dạy thêm: cơ sở, trong đó:
2

+ Cấp mới: 09 cơ sở, thuộc địa bàn Phường 1, Phường 2, Phường 3
và phường An Hòa.
+ Cho phép tiếp tục dạy thêm tại địa điểm mới: 01 cơ sở (cơ sở
DTHT Thành Đạt).
- Hủy giấy phép dạy thêm học thêm: 01 cơ sở (cơ sở DTHT Khánh
Nhã).
- Kiểm tra các cơ sở DTHT: 08/16 cơ sở.
- Giải quyết phản ánh vi phạm về DTHT: 01 trường hợp DTHT
không phép tại phường Tân Qui Đông. Kết quả: buộc dừng hẳn việc dạy thêm, học
thêm.
3.6. Giám sát việc tổ chức coi kiểm tra định kỳ (cuối học kỳ 1 và cuối năm
học):
- Cấp Tiểu học: 14/14 trường.
- Cấp THCS: 05/05 trường.
3.7. Chấm thẩm định bài kiểm tra cuối năm học 2017-2018: 05/05 trường
THCS.
4. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo (từ ngày 05 tháng 9 năm 2017 đến
ngày 25 tháng 5 năm 2018)
- Số đơn thư khiếu nại, tố cáo đã nhận : 07. Trong đó :
+ Khiếu nại : 07
+ Tố cáo : 00
- Đã giải quyết xong : 07.
- Còn tồn đọng : 00.
Phòng GD&ĐT thành phố Sa Đéc kính báo đến Thanh tra Sở GD&ĐT được
rõ./.
Nơi nhận :
- Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Thanh tra thành phố Sa Đéc (báo cáo);
- Trưởng Phòng, các Phó Trưởng Phòng (chỉ đạo);
- Các trường trực thuộc Phòng GD&ĐT (để biết),
- Lưu HC-KTr.
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