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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học tháng 12. Năm học: 2018-2019 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC 

         - Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học, quy định tại Điều  

19 Điều lệ trường trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số 12/2011/TTBGD&ĐT 

ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

         - Căn cứ Hướng dẫn số 39 /HD-TTr ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Thanh tra Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đăk Lăk “Về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 

2018-2019”; 

         Theo đề nghị của Hội đồng giáo dục trường THPT Việt Đức. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học Trường THPT Việt Đức tháng 12 năm 

học 2018-2019 gồm các ông, bà có tên sau (có danh sách kèm theo QĐ số 47)  

Điều 2: Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn diện việc thực hiện soạn giảng, dự giờ, hội họp, 

sổ điểm cá nhân, thực hiện chuyên đề dạy học, sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết 

nối, công tác bồi dưỡng thường xuyên và thực hiện các quy chế chuyên môn.  

Thời gian kiểm tra kiểm tra: Từ ngày 01/12/2018 đến 31/12/2018.  

Điều 3: Đối tượng kiểm tra: GV Đậu Nguyễn Thanh Nhàn. 

Điều 4: Các ông bà có tên ở điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

                                                          HIỆU TRƯỞNG  
Nơi nhận:                                                                                                  ( Đã ký )            

  - Thanh tra Sở GD&ĐT;                                                                        

         - Như điều 1;                      

         - Lưu VT.  

              Văn Thành Sơn 


