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BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trong
Trường Thực hành Sư phạm”.
2. Mục tiêu của sáng kiến:
Do nhận thức và xác định rõ vai trò công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học
nên Trường Thực hành Sư phạm đã chú trọng đổi mới công tác kiểm tra nội bộ trường
học từ khâu xây dựng kế hoạch đến thực hiện kế hoạch.
Mặc dù là một trường còn nhiều khó khăn vì đây là trường đa cấp học, đội ngũ giáo
viên luôn biến động, Ban giám hiệu vừa làm công tác giảng dạy vừa làm quản lý nên
gặp không ít những khó khăn trong điều hành và thực hiện mục tiêu giáo dục.
3. Mô tả nội dung sáng kiến:
Kiểm tra nội bộ trường học nhằm đảm bảo tính pháp chế, tăng cường kỷ luật trong
quản lý giáo dục do đó nó mang tính chất pháp quyền, nó luôn luôn được đặt dưới
đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, đào
tạo. Thanh tra, kiểm tra có tính chất Nhà nước của cơ quan quản lý cấp trên đối với cấp
dưới. Do tổ chức thanh kiểm tra thực hiện nhằm phát huy nhân tố tích cực phòng ngừa,
xử lý các hành vi vi phạm góp phần thúc đẩy cơ quan hoàn thành thực hiện đúng kế
hoạch đã đề ra. Đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý tăng cường tính pháp chế XHCN
bảo vệ lợi ích Nhà nước, các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhà trường. Kiểm tra nội
bộ trường học là công tác kiểm tra chuyên ngành vừa bộc lộ quyền lực Nhà nước, vừa
đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong hoạt động giáo dục và đào tạo.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra một cách chi tiết, khoa học có tính khả thi ngay từ đầu
năm học đã có kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên theo lịch cụ thể của từng tháng,
xây dựng chuyên đề thanh tra, kiểm tra toàn diện kế hoạch kiểm tra chuyên đề giáo viên
công khai trong năm học để giáo viên chủ động trong công tác thanh tra kiểm tra. Hiệu
trưởng xây dựng quy chế đánh giá rõ ràng chi tiết dựa trên các văn bản quy phạm pháp
luật của Nhà nước và có sự vận dụng linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với nhà trường
và đặc biệt Sở Giáo dục và Đào tạo đã duyệt kế hoạch của nhà trường vào đầu mỗi năm
học.
Đầu tư đến chất lượng đội ngũ cộng tác viên bằng cách tuyển chọn những giáo viên
vững vàng về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo và rút kinh nghiệm cho giáo viên trong các đợt kiểm
tra toàn diện hoặc kiểm tra chuyên đề để giáo viên nhận rõ ưu điểm và hạn chế cần khắc
phục cho những năm sau.
4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng tại Trường Thực hành Sư phạm
5. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: Từ tháng 12/2020 đến hết năm học 20202021.
6. Hiệu quả của sáng kiến:
Tăng cường nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý giáo dục về công tác thanh
kiểm tra.
Xây dựng lực lượng cộng tác viên cơ sở đảm bảo số lượng và chất lượng.
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh kiểm tra.
Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch theo tháng, quý, năm có cả kế hoạch
kiểm tra đột xuất giáo viên.
Tăng cường phương tiện, các điều kiện làm việc cho đội ngũ cộng tác viên cơ sở
nghiên cứu hỗ trợ chế độ cho đội ngũ cộng tác viên để họ có trách nhiệm hơn trong hoạt
động.
Hoàn thiện các phương pháp và nhiệm vụ thanh kiểm tra.
Xử lý kết quả sau quá trình kiểm tra để thúc đẩy chất lượng đội ngũ giáo viên có
trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng thực sự yêu cầu đổi mới chương
trình, nội dung, phương pháp.

