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SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK 

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC 

Số: 21/KLKTrNB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                            
Cư Kuin, ngày  22  tháng  05   năm 2019 

KẾT LUẬN  

V/v kiểm tra nội bộ Trường học, năm học 2018-2019 

 

         Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra từ ngày 01 tháng 10  năm 2018 đến ngày 20 

tháng 5 năm 201 9 của Ban kiểm tra nội bộ Trường học, năm học 2018-2019 về các  

nội dung kiểm tra theo từng nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, giáo viên. 

Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức kết luận như sau: 

    Số nhà giáo, cán bộ là đối tượng kiểm tra:  22.   

         I. Kết quả thanh tra: 

         1. Nhận xét chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ( trên cơ sở 

phiếu nhận xét và xếp loại viên chức hàng năm do thủ trưởng cơ sở giáo dục 

cung cấp ). 

         a) Ưu điểm:  

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt. Không vi phạm đạo đức nhà 

giáo. 

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, thực hiện đúng các quy định của ngành. 

          b) Nhược điểm: - Chưa có biểu hiện gì lớn.         

         2. Kết quả công tác được giao: 

         a) Nhận xét chung về việc thực hiện quy chế chuyên môn: 

         + Về hồ sơ chuyên môn: 

            Ưu điểm: Hồ sơ giáo án chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, chất lượng tương 

đối tốt, đúng với tiến độ chương trình. 

            Nhược điểm: Không có nhược điểm gì lớn. 

         + Việc thực hiện các quy định về chuyên môn: 

            Ưu điểm: 
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- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn. 

- Đầy đủ hồ sơ giáo án, hoàn thành tốt các quy định chuyên môn.   

- Giảng dạy đúng tiến độ chương trình.                    

            Nhược điểm: 

 - Tăng cường dự giờ, góp ý để nâng cao kinh nghiệm và trình độ chuyên 

môn 

b) Tổng hợp kết quả xếp loại giờ dạy do cán bộ kiểm tra dự và kết quả Xây 

dựng, chỉ đạo và thực hiện Kế hoạch năm học: 

Tổng số giờ dự: 34 tiết. 

                      Trong đó:  - Loại giỏi:    20    

                                       - Loại khá:   13               

                                       - Loại trung bình:   01      

Kết quả Xây dựng, chỉ đạo và thực hiện Kế hoạch năm học: Tốt. 

c) Nhận xét chung về kết quả giảng dạy: 

             Ưu điểm: 

- Kết quả giảng dạy tương đối tốt, nắm vững kiến thức và các bước 

lên lớp. 

- Từng bước đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả tương đối 

tốt, học sinh đa số nắm được nội dung bài học. 

- Có sự chuẩn bị khá chu đáo trước khi lên lớp. 

             Nhược điểm: 

- Chú ý hơn nữa phần liên hệ thực tiễn 

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học một cách hợp lý hơn nữa, tăng cường 

tính tích cực của học sinh trong quá trình học tập. 

 - Cần phân phối thời gian một cách hợp lý hơn. 
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 - Cần nắm rõ các đối tượng học sinh để có phương pháp dạy học phù hợp và 

đạt kết quả cao hơn.         

II. Kiến nghị 

         1. Với đối tượng thanh tra: 

 - Phát huy hơn nữa những ưu điểm, khắc phục những thiếu sót trong giảng 

dạy. 

 - Tăng cường dự giờ, góp ý, trao đổi để tích lũy thêm kinh nghiệm. 

 - Tăng cường đổi mới và phối hợp các phương pháp dạy học, tăng cường kỷ 

năng sử dụng thiết bị dạy học, tăng cường liên hệ thực tế gắn liền với môn học để 

đạt kết quả cao hơn trong giảng dạy. 

 - Giáo án cần đầu tư đi vào chiều sâu hơn nữa. 

         2. Với các cơ quan quản lý giáo dục các cấp: 

 - Tăng cường quan tâm, theo dõi, dự giờ, góp ý cho các giáo viên, đặc biệt 

là chú ý việc đổi mới phương pháp dạy học.   

Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG 

- Thanh tra Sở GDĐT; 

- Lưu văn thư.                                                                       

 

 

                                                                               Văn Thành Sơn 
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STT HỌ VÀ TÊN 

NỘI DUNG KIỂM 

TRA 

NHẬN XÉT, ĐÁNH 

GIÁ  

KẾT 

LUẬN 

 

 

1 Hiệu trưởng 

Thực hiện quy chế dân 

chủ, công khai; tiếp 

công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; 

phòng, chống tham 

nhũng và thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí 

 

Xây dựng, chỉ đạo và 

thực hiện Kế hoạch năm 

học tốt. 

 

 

Tốt 

 

 

2 

  

  

Lê Thị Phượng 

Quản lý, bảo quản hồ 

sơ sổ sách nhà trường 

(sổ điểm, học bạ ...); 

quản lý, cấp phát văn 

bằng chứng chỉ; hoạt 

động văn thư, lưu trữ. 

 

Quản lý, bảo quản hồ sơ 

sổ sách nhà trường tốt 

 

 

Tốt 

 

 

3 

  

  

Trịnh Minh Họa 

Quản lí, bảo quản cơ sở 

vật chất, thiết bị, đồ 

dùng dạy học, phòng thí 

nghiệm thực hành, 

phòng tin học, phòng 

thư viện... 

Quản lí, bảo quản cơ sở 

vật chất, thiết bị, đồ 

dùng dạy học, phòng thí 

nghiệm thực hành, 

phòng tin học, phòng 

thư viện tốt. 

 

 

Tốt 

 

4 Nguyễn Thị Nga 
Quản lý công tác y tế 

học đường. 

 

Xây dựng, chỉ đạo và 

thực hiện Kế hoạch năm 

học tốt. 

 

Tốt 

 

 

5 

  

  

Nguyễn Thị Bích 

Nguyệt 

Quản lý nội vụ, lao 

động, vệ sinh 

 

Xây dựng, chỉ đạo và 

thực hiện Kế hoạch năm 

học tốt. 

 

Tốt 

 

6 
Trần Thị Hồng 

Phượng 

Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn. 

Dự giờ 2 tiết xếp loại 

khá giỏi, có chuyên đề 

dạy học. 

 

 

Giỏi 

 

7 

Rơ Chăm H’ Trang 
Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn. 

Dự giờ 2 tiết xếp loại 

khá giỏi, có chuyên đề 

dạy học loại Giỏi. 

 

 

Giỏi 
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8 

Cao Trọng Ban 
Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn. 

Dự giờ 2 tiết xếp loại 

khá, có chuyên đề dạy 

học xếp loại khá. 

 

 

Khá 

 

9 

Phan Thúc Định 
Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn. 

Dự giờ 2 tiết xếp loại 

khá, có chuyên đề dạy 

học xếp loại khá. 

 

 

Khá 

 

10 Đậu Nguyễn Thanh 

Nhàn 

Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn. 

Dự giờ 2 tiết xếp loại 

khá giỏi. 

 

 

Giỏi 

 

11 

Nguyễn Thị Lệ Thủy 
Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn. 

Dự giờ 2 tiết xếp loại 

khá giỏi, có chuyên đề 

dạy học  loại Giỏi. 

 

 

Giỏi 

 

12 

Nguyễn Thị Phúc 
Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn. 

Dự giờ 2 tiết xếp loại 

khá giỏi, có chuyên đề 

dạy học loại Giỏi. 

 

 

Giỏi 

 

13 

Nguyễn Thị Hương 
Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn. 

Dự giờ 2 tiết xếp loại 

khá giỏi, có chuyên đề 

dạy học loại Giỏi. 

 

 

Giỏi 

 

 

14 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 

Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn. 

Dự giờ 2 tiết xếp loại 

khá giỏi, có chuyên đề 

dạy học  loại Khá. 

 

 

Giỏi 
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15 

Lê Thị Hà Lan 
Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn. 

Dự giờ 2 tiết xếp loại 

khá giỏi, có chuyên đề 

dạy học  loại Giỏi. 

 

 

Giỏi 

 

 

16 

 

 

Dương Thành Long 

 

Thực hiện các cuộc vận 

động và phong trào thi 

đua. 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn. 

 

Giỏi 

 

 

17 

 

 

Giáo viên giảng dạy 

 

Kiểm tra việc thực hiện 

soạn giảng, dự giờ, hội 

họp, sổ điểm cá nhân 

 

Thực hiện tốt quy chế 

chuyên môn 

 

Giỏi 

 

 

18 

 

 

Trịnh Quốc Quý 

 

Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn. 

 

Giỏi 

 

19 

 

Nguyễn Thị Hoài Thu 

 

Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Dự giờ 2 tiết xếp loại 

khá giỏi, có chuyên đề 

dạy học loại Giỏi. 

 

Giỏi 

 

 

20 

 

 

Bùi Thị Thủy 

 

Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn, có 

chuyên đề dạy học loại 

Giỏi. 

 

Giỏi 

 

 

21 

 

 

Nguyễn Thị Thái 

 

Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Dự giờ 2 tiết xếp loại 

khá giỏi, có chuyên đề 

dạy học loại Khá. 

 

Giỏi 

 

 

22 

 

 

Đặng Quốc Quyết 

 

Dự giờ, kiểm tra hồ sơ 

cá nhân 

Hồ sơ giáo án đầy đủ, 

kế hoạch dạy học cụ 

thể, không vi phạm các 

quy chế chuyên môn, có 

sáng kiến kinh nghiệm. 

 

Giỏi 


