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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2975/KH-SGDĐT

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 13 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Về việc kiểm tra công tác giáo dục đầu năm học 2022-2023
các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Căn cứ Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh;
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về
việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT
về việc Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;
Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ GDĐT về
việc Ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều
cấp học;
Thực hiện công văn số 2153/BGDĐT-KHTC ngày 24/5/2022 của Bộ GDĐT
về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 20222023; Công văn số 2556/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2022 về hướng dẫn tạm thời
công tác tài chính năm học 2022-2023; Công văn 2499/SGDĐT-VP ngày
19/8/2022 về thực hiện đồng phục học sinh trong các cở sở giáo dục trên địa bàn
toàn tỉnh từ năm học 2022-2023;
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời khen thưởng
hoặc chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những trường hợp
cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập vi phạm kỷ
luật, kỷ cương hành chính;
- Thực hiện nề nếp đầu năm, thu chi theo đúng quy định; hướng dẫn thực hiện
tốt công tác an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, tư vấn tâm lý học đường, y tế
học đường.
- Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí trong nhà trường.
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2. Yêu cầu
- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan,
trung thực;
- Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị và cá nhân là
đối tượng kiểm tra.
II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA
1. Đối tƣợng: Các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh BRVT
2. Nội dung
- Thực hiện đồng phục học sinh theo hướng dẫn số 2499/SGDĐT-VP ngày
19/8/2022 của Sở GDĐT;
- Thực hiện công tác tài chính theo hướng dẫn số 2556/SGDĐT-KHTC ngày
23/8/2022 của Sở GDĐT;
- Việc thực hiện vận động các nguồn tài trợ theo hướng dẫn tại Thông tư
16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân;
- Việc thực hiện kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo
Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo
- Việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Công tác tư vấn tâm lý học đường; y tế trường học; an toàn thực phẩm,
an toàn giao thông; thể thao học đường; vệ sinh trường học;
3. Phƣơng pháp kiểm tra
-Tiếp cận báo cáo bằng văn bản của đơn vị;
-Tiếp cận hồ sơ, sổ sách của đơn vị;
- Phỏng vấn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, kế toán, văn thư, giáo viên, học
sinh và các cá nhân có liên quan.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị tự kiểm tra
- Các đơn vị trực thuộc Sở tự kiểm tra các nội dung trên và báo cáo về
Thanh tra Sở trước ngày 16/9/2022;
- Phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố thành lập tổ kiểm tra các đơn vị
thuộc thẩm quyền quản lý của mình và báo cáo về Thanh tra Sở trước ngày
26/9/2022;
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2. Sở GDĐT
- Thành lập đoàn kiểm tra: việc thực hiện của các đơn vị từ 26/9 đến ngày
14/10/2022
- Hậu kiểm tra: Từ 20/10/2022
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục đầu năm các đơn vị giáo dục
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo
cáo đúng tiến độ./.
Nơi nhận:
- Đ/c Giám đốc (b/c)
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
- Phỏng GDĐT các huyện/Tp;
- Website Sở;
- Lưu: VT, Ttra,Diepntb.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Ba

