
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:        /SGDĐT-TTr 

V/v Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý  giáo dục các cấp học từ quản lý vĩ mô 

đến đơn vị, trường học trên cơ sở thực 

hiện đúng, đủ chức năng thanh tra, kiểm 

tra. 

            Ninh Thuận, ngày     tháng 11 năm 2020 

 

     

                                        Kính gửi:  - Các trường, đơn vị trực thuộc Sở; 

               - Phòng GDĐT và các trường trực thuộc  

                                   (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở). 

 

  Xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý giáo dục của các cấp học và trong 

từng đơn vị nhà trường thời gian qua;  

Trên cơ sở phân tích, đánh giá khoa học quá trình tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ năm học, nhiệm vụ nhà trường và hiệu lực hiệu quả quản lý, chất lượng giáo 

dục mang lại; 

  Căn cứ nội dung, kết quả tập huấn công tác kiểm tra nội bộ; Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị, trường học thuộc các cấp học triển khai 

thực hiện một số nội dung để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, 

tạo điều kiện và môi trường giáo dục tốt nhất có thể cho học sinh ở các cấp học.  

I. Đối với công tác quản lý và chức năng kiểm tra trong đơn vị, 

trường học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT và tương đương) 

1. Thực hiện đúng, đủ các chức năng cơ bản của quản lý giáo dục (Lập kế 

hoạch- Tổ chức thực hiện- Kiểm tra đánh giá kết quả, phối hợp, điều chỉnh, tư 

vấn, thúc đẩy) ở từng nội dung, công việc, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực quản lý bảo 

đảm tính khoa học, biện chứng, chính xác, khách quan, công bằng, công khai để 

đạt được mục tiêu giáo dục. 

   2. Xây dựng quy chuẩn kiểm tra để đo lường, đánh giá thực hiện nhiệm 

vụ được giao, được phân công đối với cá nhân, tổ chức trong mỗi đơn vị, nhà 

trường.  

Đây là yêu cầu mang tính nguyên tắc để đảm bảo tính chính xác, khách 

quan, công bằng khi thực hiện chức năng kiểm tra trong công tác quản lý (công 

cụ pháp lý để kiểm tra nội bộ).  

  3. Chức năng kiểm tra trong công tác quản lý đơn vị, trường học thực hiện 

nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ nhà trường được thực hiện thông qua Kế hoạch 

kiểm tra nội bộ (KTNB). Vì vậy: 

- Xây dựng kế hoạch KTNB phải bảo đảm tính khoa học, biện chứng giữa 

nội dung, nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ nhà trường với nhiệm vụ cá nhân, tổ chức 

được giao, được phân công thực hiện và thời gian.  

- Nội dung kiểm tra nội bộ được thiết lập theo cuộc (kiểm tra toàn diện 

viên chức và kiểm tra chuyên đề ), thực hiện trong tháng của năm và năm học.  
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- Hình thức tiến hành các cuộc kiểm tra nội bộ: áp dụng kiểm tra định kỳ 

và kiểm tra đột xuất khi phát sinh yêu cầu của công tác quản lý. 

- Tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ phải đảm 

bảo quy định về thủ tục, trình tự, hồ sơ, nghiệp vụ đã được quy định và đo lường 

theo quy chuẩn đã được xây dựng và xác lập tính pháp lý áp dụng trong đơn vị.  

4. Đánh giá hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của từng đơn vị, trường 

học thông qua kết quả thực hiện kế hoạch KTNB. 

Quyết định tiến hành từng cuộc kiểm tra trong kế hoạch KTNB phải được 

gửi về địa chỉ email của Thanh tra Sở (thanhtra.soninhthuan@moet.edu.vn). 

II. Đối với công tác quản lý, kiểm tra  của Phòng GDDT huyện, thành 

phố (quản lý vĩ mô) 

1. Quản lý, rà soát quá trình xây dựng quy chuẩn kiểm tra để đo lường, 

đánh giá thực hiện nhiệm vụ được giao, phân công của cá nhân, tổ chức trong mỗi 

đơn vị, nhà trường theo từng cấp học bảo đảm phù hợp với các quy định, quy chế, 

điều lệ, hướng dẫn chuyên môn hiện hành của cấp quản lý nhà nước về giáo dục ở 

Trung ương và địa phương. 

2. Quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác quản lý của các đơn vị, trường trực 

thuộc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch KTNB ở từng đơn vị.  

- Kiểm tra theo kế hoạch hàng năm; 

- Dữ liệu tham gia đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý ở từng đơn vị, 

trường học dựa trên phân tích, đối chiếu dữ liệu quản lý cập nhật bắt buộc: Kế 

hoạch KTNB; các Quyết định kiểm tra của Hiệu trưởng theo cuộc (ngoài việc gửi 

về địa chỉ email của Thanh tra Sở, phải được gửi qua địa chỉ email về Phòng 

GDĐT đối với các đơn vị MN, TH, THCS và tương đương trực thuộc phòng), các 

báo cáo sơ kết, tổng kết KTNB.  

3. Mỗi cuộc kiểm tra do phòng GDĐT thực hiện theo kế hoạch kiểm tra 

hàng năm, năm học đều phải được gửi về Sở GDĐT (qua email của Thanh tra Sở) 

bao gồm quyết định kiểm tra và kết luận kiểm tra. 

 Trên đây là một số nội dung, yêu cầu cụ thể trong công tác quản lý ở mỗi 

đơn vị, nhà trường thuộc các cấp học để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện 

nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ nhà trường, đáp ứng công cuộc đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục, đào tạo; Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, nhà trường, phòng 

giáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay trong năm học 2020-2021 

và những năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện, các nội dung chưa rõ hoặc 

phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở) để được giải thích 

và điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC 
- Như trên (th/hiện); 

- GĐ, PGĐ Sở (ch/đạo); 

- Phòng chuyên môn Sở (th/dõi, th/hiện); 

- Lưu: VT, TTr. 
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        Nguyễn Huệ Khải 
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