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KẾ HOẠCH
Kiểm tra chuyên đề lĩnh vực giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên,
năm học 2021 - 2022
Căn cứ Công văn số 913/SGDĐT-GDTrHTX ngày 06/9/2021 “V/v hướng dẫn
thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022”, Công văn số 914/SGDĐTGDTrHTX ngày 06/9/2021 “V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối
với giáo dục thường xuyên” và Công văn số 957/SGDĐT-TTr ngày 13/9/2021 “V/v
hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non,
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên” của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Sở
GDĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề lĩnh vực giáo dục trung học, giáo dục
thường xuyên, năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giáo dục của các đơn vị, tổ chức, cá nhân để
thu thập thông tin thực tế, từ đó xây dựng, bổ sung kế hoạch phát triển giáo dục trung
học, giáo dục thường xuyên; hướng dẫn triển khai, thực hiện kế hoạch giáo dục, thực hiện
quy chế tổ chức hoạt động, chuyên môn một cách hợp lý, hiệu quả; đồng thời củng cố
nền nếp, kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trong
các cơ sở giáo dục trung học, thường xuyên;
- Kiểm tra, hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, học viên các đơn vị,
trường học thực hiện đúng quy định về Điều lệ trường trung học, các quy định tổ chức,
hoạt động, dạy học của từng đơn vị; làm cơ sở dữ liệu để đánh giá, phân loại đơn vị,
trường học, cán bộ quản lý, giáo viên hằng năm;
- Kiểm tra công tác dạy học trong thời điểm dịch bệnh Covid-19; trao đổi kinh
nghiệm, học hỏi chuyên môn trong quá trình thực hiện đổi mới giảng dạy và đổi mới
quản lý giáo dục giữa các đơn vị trong cùng cấp học;
- Kiểm tra việc thực hiện dạy, học theo chương trình GDPT 2006, chương trình
GDPT 2018.
II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
- Các phòng GDĐT; các trường có cấp THCS; các trường trung học trực thuộc;
các trung tâm GDTX, GDNN-HN, GDNN-GDTX; các trường Cao đẳng Công thương,
Cao đẳng nghề Phú Yên, Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên; các trung tâm
ngoại ngữ, tin học, Tư vấn du học; các trung tâm hoạt động ngoài giờ chính khóa, kỹ
năng sống (từ THCS),...;
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên.
III. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Lĩnh vực giáo dục trung học

a) Việc triển khai, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, quy chế chuyên môn của phòng
GDĐT/đơn vị theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.
b) Các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy và học, công tác quản lý chuyên môn của
lãnh đạo đơn vị; các phương án thực hiện dạy, học trong điều kiện bình thường và bị tác
động của dịch Covid-19.
c) Công tác quản lý, hoạt động của các tổ/nhóm chuyên môn các trường trung học,
các bộ phận phụ trách chuyên môn của các đơn vị; việc tổ chức dạy, học trong điều kiện
dịch Covid-19.
d) Thực hiện dạy học theo chương trình GDPT 2006, chương trình GDPT 2018;
việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.
đ) Các nội dung có liên quan khác.
2. Lĩnh vực giáo dục thường xuyên
Việc tổ chức hoạt động theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT; việc thực
hiện Quy chế hoạt động của hoặc Giấy phép của các đơn vị hoạt động theo lĩnh vực giáo
dục thường xuyên.
IV. KẾ HOẠCH KIỂM TRA
1. Thời gian: trong năm học 2021 - 2022.
3. Hình thức: đột xuất hoặc có thông báo trước; có thể kết hợp với các hoạt động
thanh tra, kiểm tra khác của Sở GDĐT. Từng đợt kiểm tra, Sở GDĐT sẽ có công văn
hướng dẫn, thông báo cụ thể.
V. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
- Lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo phòng GDTrH, chuyên viên phụ trách các bộ môn
cấp THCS và THPT, cộng tác viên thanh tra;
- Ngoài ra, tùy tính chất công việc, Sở GDĐT có thể điều động cán bộ quản lý hoặc
giáo viên của các phòng GDĐT/trường trung học cùng tham gia.
VI. TỔ CHỨC TRIỀN KHAI THỰC HIỆN
- Phòng Giáo dục Trung học – Thường xuyên chủ trì tham mưu lãnh đạo Sở
GDĐT, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ sở giáo dục
để thành lập các đoàn kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra chuyên môn; thực hiện các
đợt kiểm tra theo yêu cầu của lãnh đạo Sở GDĐT; báo cáo công tác kiểm tra theo quy
định của các cấp quản lý;
- Văn phòng Sở GDĐT có trách nhiệm bố trí xe để đưa đoàn kiểm tra và bảo mật
thông tin kiểm tra (đối với kiểm tra đột xuất);
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; các phòng GDĐT có trách nhiệm cử cán bộ,
công chức, viên chức, giáo viên cốt cán tham gia các đoàn kiểm tra theo quyết định của
lãnh đạo Sở GDĐT;
- Những đơn vị được kiểm tra (đối với các đơn vị được thông báo trước) cần
chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo các nội dung tại mục III. của Kế hoạch này.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra chuyên đề lĩnh vực giáo dục trung học, giáo dục
thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh. Tùy theo tình hình, Sở GDĐT sẽ có các công văn
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hướng dẫn, thông báo. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo
với Sở GDĐT (qua phòng Giáo dục Trung học – Thường xuyên, ĐT: 02573.842.044,
email: giaoductrunghoc@phuyen.edu.vn) để được hướng dẫn./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CMNV Sở GDĐT;
- Các trường trực thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Như mục II.;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHTX.

Đã ký

Ngô Ngọc Thư
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