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I. Các văn bản pháp lý:      
 Căn cứ vào nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2013 của 
Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục; 
 Căn cứ thông tư số 39/2013/TT- BGDĐT ngày 4 /12/2013 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; 
Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm 
chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 1809/8/2018 của UBND tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 
đối với giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thuộc ngành 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 
 Căn cứ Công văn số 1706/SGDĐT-TTr ngày 11/9/2018 của Sở GD&ĐT Bà 
Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai công tác thanh tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 
thanh tra nội bộ và kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019; 

Căn cứ Công văn số 1769/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2018 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 
2018-2019; 

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THCS Hòa 
Hiệp; 

Căn cứ Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 
Căn cứ các văn bản có liên quan. 

II. Mục đích, yêu cầu: 
Công tác kiểm tra nội bộ trường học phải là một hoạt động quản lý thường 

xuyên của Hiệu trưởng, một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới công tác quản 
lý, là khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình quản lý đảm bảo tạo lập mối quan hệ 
ngược thường xuyên kịp thời giúp Hiệu trưởng hình thành cơ chế điều chỉnh 
hướng đích trong quá trình quản lý nhà trường, có tác dụng đôn đốc, hỗ trợ và giúp 
đỡ các đối tượng kiểm tra làm việc tốt hơn, có hiệu quả hơn.  
        Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp đến 
nội dung và đối tượng trong nhà trường, xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành việc 
thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên, các bộ phận trong nhà 
trường. Đối chiếu với những quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện 
hành để khẳng định được những mặt đã làm được, chưa làm được, phát huy ưu 
điểm, khắc phục hạn chế, điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập 
thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. 
        Công tác kiểm tra nội bộ phải thực hiện trên nguyên tắc : thủ trưởng vừa là 
chủ thể kiểm tra, kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ của Hiệu trưởng được 
ghi trong khoản 1 Điều 19 Điều lệ trường trung học, vừa là đối tượng kiểm tra, 


