
UBND TỈNH NINH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

 
       Số:        /SGDĐT-TTr                                     Ninh Thuận, ngày     tháng 10 năm 2020              
V/v thông báo kế hoạch tập huấn 

   công tác kiểm tra nội bộ 

     

Kính gửi:    - Hiệu trưởng các đơn vị, trường trực thuộc, 

                                                              - Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thành phố, 

              - Hiệu trưởng các trường Phổ thông, Giám đốc 

                                                                 trung tâm Ngoại ngữ ngoài công lập 

                                                                  trên địa bàn tỉnh.  

 

 

Thực hiện kế hoạch, bồi dưỡng giáo viên, CBQL ngành giáo dục và đào tạo năm 

2020 của Sở GD-ĐT, số 1730/KH-SGDĐT ngày 27/7/2020; 

 Sở GD-ĐT thông báo kế hoạch và triệu tập thành phần tham dự tập huấn công tác 

kiểm tra nội bộ như sau:  

  1. Thành phần tập huấn:  

 - Hiệu trưởng các trường THPT, THCS, TH và MN  công lập và ngoài công lập 

(cả Phó hiệu trưởng nếu thu xếp được thời gian và công việc của đơn vị); 

 - Lãnh đạo phòng GDĐT và cán bộ, chuyên viên (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) 

phụ trách chuyên môn, công tác kiểm tra, tiếp dân, giải quyết KN, TC, PCTN của phòng 

GD-ĐT huyện, thành phố; 

 - Giám đốc các trung tâm GDTX- HN- DN cấp tỉnh, cấp huyện; 

 - Cộng tác viên thanh tra của Sở (CTVTT) theo quyết định bổ nhiệm năm 2016. 

 2. Bố trí lớp tập huấn (08 lớp): 

 - Mỗi Phòng GDĐT huyện, tp được bố trí một lớp (01) cho các cấp học trực thuộc 

phòng (MN, TH, THCS), những trường trực thuộc Sở có cấp THCS đóng trên địa bàn và  

cán bộ của phòng GDĐT. Tổng cộng 7 lớp; 

 - Các đơn vị, trường trực thuộc Sở (THPT và tương đương, công lập và ngoài 

công lập, các trung tâm Ngoại ngữ) được bố trí một lớp. 

 2. Thời gian, địa điểm tập huấn: 

 - Thời gian tập huấn cho mỗi lớp: 01 ngày (Sáng: từ 7g30, kết thúc 11 giờ00. 

Chiều: từ 13g30, kết thúc 17g00);  

 - Địa điểm tập huấn:  

+ Lớp thành phần tập huấn thuộc phòng GDĐT huyện, tp quản lý trực tiếp được 

tập huấn tại Hội trường của Phòng GDĐT huyện, tp tương ứng; 

+ Lớp thành phần tập huấn gồm các đơn vị, trường trực thuộc Sở được tập huấn 

tại Hội trường Sở GDĐT. 

  Lịch tập huấn cụ thể (đính kèm theo). 

 3. Một số yêu cầu cần thực hiện và chuẩn bị: 
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 - Các phòng GDĐT huyện, thành phố thông báo, triệu tập thành phần tập huấn 

thuộc quản lý trực tiếp của đơn vị theo kế hoạch của Sở để tham dự đúng thành phần và 

đầy đủ (người đứng đầu đơn vị và thêm cấp phó nếu thu xếp được). Tạo điều kiện bố trí 

hội trường, trang thiết bị âm thanh, đèn, quạt,… đảm bảo tương úng với số lượng tham 

dự để tổ chức tập huấn. 

 - Các hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ và mang theo: 

+ Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ 2 năm học gần nhất và báo cáo tổng kết thực 

hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 của đơn vị; 

+ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học (KHGD) 2020-2021 của đơn vị; các loại 

hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến công tác kiểm tra nội bộ đã được xây dựng và áp dụng 

tại đơn vị trong thời gian qua. 

+ Các Hướng dẫn về công tác chuyên môn có, còn hiệu lực thực hiện cho năm 

học 2020-2021 đối với từng vị trí, lĩnh vực công tác của tổ chức, cá nhân (Giáo viên, 

CNV, Đoàn TN, Đội TN, Công tác chủ nhiệm lớp, tư vấn tâm lý học đường, hoạt động 

trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống,…) của cấp quản lý có thẩm quyền;  

+ Điều lệ nhà trường (mới), các văn bản pháp luật về giáo dục (nếu có).  

Lưu ý:  Lịch tập huấn diễn ra khi các trường đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 

học vì vậy riêng các Cộng tác viên thanh tra không phải là cán bộ quản lý, nếu có giờ 

dạy trên lớp ở trường trùng với lịch mở lớp tập huấn công tác thanh tra của Sở thì được 

phép không tham gia tập huấn. 

Trên đây là thông báo kế hoạch và triệu tập tập huấn công tác kiểm tra nội bộ cho 

người đứng đầu các đơn vị, trường học của các cấp học, ngành học nhằm nâng cao hiệu 

lực hiệu quả công tác quản lý, quản trị trong đơn vị và ở cấp vĩ mô, đảm bảo cho việc tổ 

chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo;  

Sở yêu cầu cán bộ quản lý giáo dục các cấp học trong toàn ngành nói chung và 

hiệu trưởng các trường học nêu cao tinh thần trách nhiệm, nguyên cứu sâu, kỹ các vấn 

đề, nội dung về công tác quản lý nhà nước nói chung, quản lý giáo dục nói riêng trên cơ 

sở thực tiễn và kinh nghiệm quản lý đã được kiểm chứng để tham gia tập huấn đạt kết 

quả cao nhất, tạo ra sự đổi mới tích cực trong công tác quản lý giáo dục./. 

 

Nơi nhận:                                                                      GIÁM ĐỐC 
- Như trên,                                                                    
- GĐ và các PGĐ Sở, 

- BTC các lớp tập huấn, 

- BCV các lớp tập huấn, 

- Lưu VP, TTr. 

 

              Nguyễn Huệ Khải 
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LỊCH TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘ BỘ 

(Đính kèm công văn số       /SGDĐT-TTr ngày     tháng 10 năm 2020 của Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 
   

Lớp Địa điểm tập huấn Thời gian Ghi chú 

    

   1 

 

 

Hội trường Phòng GDĐT Thuận Bắc 

 

 

20/10/2020 

 

Nếu vì lý do 

khách quan phải 

thay đổi lịch, ban 

tổ chức tập huấn 

sẽ thông báo trực 

tiếp đến Trưởng 

phòng GDĐT và 

thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc 

(ít nhất là trước 

01 ngày để các 

đơn vị điều chỉnh 

kịp thời).  

 

2 

 

Hội trường Phòng GDĐT Ninh Hải 

 

 

21/10/2020 

 

3 

 

Hội trường Phòng GDĐT Bác Ái 

 

 

22/10/2020 

 

4 

 

Hội trường Phòng GDĐT Ninh Sơn 

 

 

30/10/2020 

 

5 

 

Hội trường Phòng GDĐT Phan Rang-TC 

 

 

03/11/2020 

 

6 

 

Hội trường Phòng GDĐT Thuận Nam 

 

 

04/11/2020 

 

7 

 

Hội trường Phòng GDĐT Ninh Phước 

 

 

05/11/2020 

 

8 

 

Hội trường Sở GDĐT 

 

 

06/11/2020 

                                                                Tổng cộng: 08 lớp  
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