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Phần I 

Mở đầu 
I. Lý do chọn đề tài 

Phòng GD - ĐT là cấp thực hiện những quy định của bộ GD - ĐT, của 
UBND tỉnh, những hướng dẫn cụ thể hoá của sở GD - ĐT. Cho nên, ngoài 
việc phổ biến các vấn đề trên đến tận các sở GD - ĐT thì Phòng phải thực 
hiện chức năng thanh tra, kiểm tra đển đảm bảo chất lượng thực hiện cơ sở. 

Theo điều 99, khoản 1, Luật Giáo dục năm 2005 và Nghị định số 
358/1992 /HĐBT ra ngày 28 tháng 9 năm 1992 và Quyết định số 478/QĐ 
ngày 11 tháng 3 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT thì Phòng GD - ĐT 
không có tổ chức thanh tra riêng mà hoạt động trong hệ thống tổ chức thanh 
tra sở GD - ĐT, trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo của trưởng phòng và có 
nhiệm vụ chủ yếu là nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố 
tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền 
và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục. 

Từ cơ sở lý  luận hướng vào thực tiễn địa phương chúng ta thấy công 
tác Thanh tra của Phòng GD&ĐT có vai trò cực  kì quan trọng, vì Phòng GD 
- ĐT là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trực tiếp quản lý các cơ sở 
giáo dục, sát với các nhà trường, trực tiếp triển khai các chủ trương đường 
lối của Đảng, các quy phạm pháp luật của Nhà nước về GD - ĐT. Do đó 
hoạt động thanh tra giáo dục của cấp phòng cần được quan tâm đầu tư về 
mọi mặt để nâng cao chất lượng, phát huy sức mạnh thúc đẩy sự phát triển 
giáo dục trên địa bàn cấp huyện. 

Hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp phòng có 3 nội dung chính: Thanh 
tra chuyên môn, thanh tra quản lý và thanh tra khiếu nại tố cáo. Nhưng hiện 
nay, cái khó khăn lớn nhất vẫn là thanh tra chuyên môn và thanh tra quản lý 
hoạt động chuyên môn có nhiều biến động đổi thay, lực lượng quản lý cơ sở 
đang còn nhiều bất cập so với thực tiễn giáo dục. 

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về chức năng nhiệm vụ và nội dung 
thanh tra đã được các văn bản pháp quy của Nhà nước xác định, kết hợp với 
những kinh nghiệm thanh tra giáo dục trên địa bàn cấp huyện, chúng tôi 
mạnh dạn chọn đề tài: "Công tác thanh tra giáo dục ở Phòng GD - ĐT Can 
Lộc, Hà Tĩnh, thực trạng và giải pháp", để trình bày những kinh nghiệm, 
kiến giải của mình hầu mong góp phần nhỏ bé của mình vào việc chấn hưng 
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một hoạt động rất phức tạp, khó khăn và vô cùng cần thiết cho sự nghiệp 
phát triển GD - ĐT của đất nước. 

II. Mục đích nghiên cứu. 
Mục đích nghiên cứu của đề tài chúng tôi là tổng kết các kinh nghiệm, 

và đề xuất một số biện pháp hữu hiệu để thực hiện công tác thanh tra trên địa 
huyện Can Lộc ngày một tốt hơn. 

III. Nhiệm vụ nghiên cứu. 
Trong đề tài này, chúng toi sẽ trình bày một số vấn đề về công tác 

thanh tra giáo dục ở Phòng GD - ĐT Can Lộc, Hà Tĩnh trên các phương diện 
sau: 

1. Cơ sở lý luận, pháp lý của công tác thanh tra giáo dục 
2. Thực trạng hoạt động thanh tra giáo dục của Phòng GD - ĐT Can 

Lộc, Hà Tĩnh trong 3 năm (2000 - 2003). 
3. Một số giải pháp đã thực hiện - kiến giải và những bài học kinh 

nghiệm. 
4. Những kiến nghị với các cấp có thẩm quyền. 
IV. Đối tượng nghiên cứu. 
Hoạt động thanh tra giáo dục ở Phòng GD - ĐT, thực trạng và giải 

pháp. 
Phương pháp nghiên cứu: Để đạt được mục đích và hoàn thành nhiệm 

vụ nghiên cứu đề tài, căn cứ vào đối tượng nghiên cứu, chúng tôi sẽ sử dụng 
các phương pháp nghiên cứu sau đây: 

1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 
Vận dụng các quan điểm nguyên tắc, các luận điểm căn bản trong các 

văn kiện của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các kết quả 
nghiên cứu trong giáo trình của các nhà trường, tài liệu tham khảo về công 
tác thanh tra. 

2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 
Quan sát, đàm thoại, phỏng vấn, trắc nghiệm… và tổng kết về công 

tác quản lý giáo dục. 
3. Nhóm phương pháp hỗ trợ. 
Thống kê, xác xuất, lập bảng biểu, sơ đồ (Phương pháp Graph), tổng 

hợp, phân tích, so sánh, đối chiếu để rút ra kết luận, nhận xét. 
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Phần II 
Nội dung. 
Chương I 

Những cơ sở lý luận và pháp lý của công tác thanh tra giáo dục. 
I. Cơ sở lý luận và c¬ së pháp lý 

1.1.  C¬ së ph¸p lý : 

           Thanh tra gi¸o dôc lμ ho¹t ®éng tu©n theo ph¸p luËt.§iÒu ®ã 
®−îc thÓ hiÖn râ trong c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña nhμ n−íc vμ Bé Gi¸o dôc vμ 
§μo t¹o nh−: 

LuËt Gi¸o dôc n¨m 2005, §iÒu 111 quy ®Þnh: “Thanh tra GD 

1. Thanh tra GD thùc hiÖn quyÒn thanh tra trong ph¹m vi qu¶n lý nhμ 
n−íc vÒ GD nh»m b¶o ®¶m viÖc thi hμnh ph¸p luËt, ph¸t huy nh©n tè tÝch 
cùc, phßng ngõa vμ xö lý vi ph¹m, b¶o vÖ lîi Ých cña Nhμ n−íc, quyÒn vμ lîi 
Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong lÜnh vùc GD. 

2. Thanh tra chuyªn ngμnh vÒ GD cã nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y: 

a) Thanh tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch vμ ph¸p luËt vÒ GD; 

b) Thanh tra viÖc thùc hiÖn môc tiªu, kÕ ho¹ch, ch−¬ng tr×nh, néi 
dung, ph−¬ng ph¸p GD; quy chÕ chuyªn m«n, quy chÕ thi cö, cÊp v¨n b»ng, 
chøng chØ; viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt b¶o ®¶m chÊt 
l−îng GD ë c¬ së GD;  

c) Thùc hiÖn nhiÖm vô gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o trong lÜnh vùc GD 
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o; 

d) Xö ph¹t vi ph¹m hμnh chÝnh trong lÜnh vùc GD theo quy ®Þnh cña 
ph¸p luËt vÒ xö lý vi ph¹m hμnh chÝnh; 

®) Thùc hiÖn nhiÖm vô phßng ngõa vμ ®Êu tranh chèng tham nhòng 
trong lÜnh vùc GD theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chèng tham nhòng; 

e) KiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thi hμnh ph¸p luËt vÒ GD; ®Ò nghÞ 
söa ®æi, bæ sung c¸c chÝnh s¸ch vμ quy ®Þnh cña Nhμ n−íc vÒ GD; 

g) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

LuËt Gi¸o dôc n¨m 2005, §iÒu 112. QuyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña 
Thanh tra GD 

Thanh tra GD cã quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p 
luËt vÒ thanh tra.  

Khi tiÕn hμnh thanh tra, trong ph¹m vi thÈm quyÒn qu¶n lý cña Thñ 
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tr−ëng c¬ quan qu¶n lý GD cïng cÊp, thanh tra GD cã quyÒn quyÕt ®Þnh t¹m 
®×nh chØ ho¹t ®éng tr¸i ph¸p luËt trong lÜnh vùc GD, th«ng b¸o cho c¬ quan 
cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý vμ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 

LuËt Gi¸o dôc n¨m 2005, §iÒu 113. Tæ chøc, ho¹t ®éng cña Thanh tra 
GD 

1. C¸c c¬ quan thanh tra GD gåm: 

a) Thanh tra Bé GD & §T; 

b) Thanh tra së GD vμ ®μo t¹o. 

2. Ho¹t ®éng thanh tra GD ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt 
thanh tra. 

Ho¹t ®éng thanh tra GD ë cÊp huyÖn do Tr−ëng phßng GD vμ ®μo t¹o 
trùc tiÕp phô tr¸ch theo sù chØ ®¹o nghiÖp vô cña thanh tra së GD vμ ®μo t¹o. 

Ho¹t ®éng thanh tra GD trong c¬ së GD nghÒ nghiÖp, c¬ së GD ®¹i 
häc do thñ tr−ëng c¬ së trùc tiÕp phô tr¸ch theo quy ®Þnh cña Bé tr−ëng Bé 
GD & §T, Thñ tr−ëng c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc vÒ d¹y nghÒ. 

          Ngoμi ra, c¬ së ph¸p lý cña ho¹t ®éng thanh tra gi¸o dôc cßn bao gåm 
c¶: Quy chÕ vÒ tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña hÖ thèng thanh tra gi¸o dôc; Th«ng 
t− h−íng dÉn thanh tra tr−êng häc vμ gi¸o viªn phæ th«ng ; NghÞ đÞnh  cña 
ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña thanh tra gi¸o dôc ...                                                      

1.2. Kh¸i niÖm thanh tra gi¸o dôc(TTGD) 

    Thanh tra gi¸o dôc lμ thanh tra chuyªn ngμnh vÒ gi¸o dôc. Thanh tra 
gi¸o dôc thùc hiÖn quyÒn thanh tra trong ph¹m vi qu¶n lý vÒ gi¸o dôc , nh»m 
b¶o ®¶m viÖc thi hμnh ph¸p luËt, ph¸t huy nh©n tè tÝch cùc, phßng ngõa vμ 
xö lý vi ph¹m, b¶o vÖ lîi Ých cña Nhμ n−íc, quyÒn vμ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ 
chøc , c¸c nh©n trong lÜnh vùc gi¸o dôc . 

( §iÒu 1, ch−¬ng 1 trong NghÞ đÞnh  sè 101/2002/N§-CP  ngμy 10-12-
2002 cña ChÝnh phñ vÒ  tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña thanh tra gi¸o dôc). 

       -TTGD lμ kiÓm tra cã tÝnh Nhμ n−íc cña c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc 
cÊp trªn ®èi víi c¬ quan, tæ chøc vμ c¸ nh©n cÊp d−íi do mét tæ chøc chuyªn 
biÖt (tæ chøc thanh tra) tiÕn hμnh víi c¸c chøc n¨ng: ®¸nh gi¸, ph¸t hiÖn, ®iÒu 
chØnh vμ gióp ®ì ®èi t−îng thanh tra nh»m ®¶m b¶o ph¸p chÕ, gi÷ v÷ng kû 
c−¬ng, t¨ng c−êng kû luËt vμ gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng vμ hiÖu qu¶ gi¸o 
dôc vμ ®μo t¹o. 
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 - TTGD lμ thanh tra chuyªn ngμnh, thùc hiÖn quyÒn thanh tra nhμ 
n−íc vÒ gi¸o dôc vμ ®μo t¹o võa béc lé quyÒn lùc nhμ n−íc, võa ®¶m b¶o d©n 
chñ, kû c−¬ng trong ho¹t ®éng gi¸o dôc - ®μo t¹o.  

 -  Thanh tra nh©n d©n trong c¸c tr−êng häc, c¸c c¬ së gi¸o dôc- vÒ tÝnh 
chÊt, nÆng vÒ t− vÊn vμ thuyÕt phôc, tæ chøc thanh tra do quÇn chóng bÇu ra ë 
c¬ së, ho¹t ®éng chñ yÕu lμ gi¸m s¸t, kiÓm tra vμ kiÕn nghÞ víi cÊp trªn 
(NghÞ đÞnh  241/H§BT ngμy5-8-1991 vÒ tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña Ban thanh 
tra nh©n d©n, Th«ng t− 01-TT/LB vμ Th«ng t− liªn tÞch 62/TT-LT ngμy 22-5-
1992 cña Bé vμ C«ng ®oμn Ngμnh Gi¸o dôc vμ §μo t¹o). 

1.3. C¬ së lý luËn: 

 C¬ së lý luËn cña TTGD lμ t¹o lËp mèi liªn hÖ th«ng tin ng−îc (trong 
vμ ngoμi) trong qu¶n lý gi¸o dôc, cung cÊp nh÷ng th«ng tin ®· ®−îc xö lý, 
®¸nh gi¸ chÝnh x¸c- ®ã lμ nguån th«ng tin cÇn thiÕt cùc kú quan träng ®Ó hÖ 
qu¶n lý ®iÒu chØnh vμ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n, ®ång thêi hÖ bÞ qu¶n lý( 
®èi t−îng thanh tra) tù ®iÒu chØnh ý thøc, hμnh vi vμ ho¹t ®éng cña m×nh 
ngμy cμng tèt h¬n( s¬ ®å 1). 

                                                       

                                                                     b’                    

                                   a            

                                   b             

                                                                       

HÖ bÞ qu¶n 
lý 

HÖ qu¶n lý 

 a - Mèi liªn hÖ th«ng tin thuËn. 

 b - Mèi liªn hÖ th«ng tin ng−îc bªn ngoμi. 

 b’- Mèi liªn hÖ th«ng tin ng−îc bªn trong. 

 b ∪b’- NÒn t¶ng cña sù ®iÒu chØnh( do TTGD ®em l¹i) 

                               

                   §iÒu chØnh cña nhμ qu¶n lý. 

Gåm 2 qu¸ tr×nh 

                                       Tù ®iÒu chØnh cña ng−êi d−íi quyÒn. 

 

 - Theo ®iÒu khiÓn häc th× qu¶n lý lμ mét qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn vμ ®iÒu 
chØnh, bao gåm nh÷ng mèi liªn hÖ th«ng tin thuËn, ng−îc.  
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 - XÐt d−íi gãc ®é lÝ thuyÕt th«ng tin th× qu¶n lý lμ mét qu¸ tr×nh thu 
nhËn, xö lý, truyÒn ®¹t vμ l−u tr÷ th«ng tin. 

 Th«ng tin lμ nÒn t¶ng cña qu¶n lý - ®ã lμ nh÷ng sè liÖu, t− liÖu ®· ®−îc 
lùa chän, xö lÝ ®Ó phôc vô cho mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh. 

 Qu¶n lý cÇn th«ng tin nhiÒu chiÒu, th«ng tin lμ mét chøc n¨ng cña 
qu¶n lý. Nã xen lÉn vμo c¸c chøc n¨ng kh¸c vμ rÊt cÇn cho c¸c chøc n¨ng Êy, 
nh− kÕ ho¹ch ho¸, tæ chøc, chØ ®¹o, kiÓm tra. 

 ChÝnh TTGD ®· t¹o lËp mèi liªn hÖ ng−îc ( trong vμ ngoμi) trong qu¶n 
lý gi¸o dôc, cung cÊp nh÷ng th«ng tin ®· ®−îc xö lý, ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c- ®ã 
lμ nguån th«ng tin cÇn thiÕt v« cïng quan träng ®Ó hÖ qu¶n lý ®iÒu chØnh vμ 
ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n, ®ång thêi hÖ bÞ qu¶n lý ( ®èi t−îng thanh tra) tù 
®iÒu chØnh ý thøc, hμnh vi vμ ho¹t ®éng cña m×nh ngμy cμng tèt h¬n. 

      Song ®Ó cã th«ng tin ®óng ®ñ, chÝnh x¸c vμ kÞp thêi,TTGD cÇn 
dùa vμo c¸c c¬ së khoa häc kh¸c nh− : T©m lý häc qu¶n lý, gi¸o dôc häc, x· 
héi häc gi¸o dôc, kinh tÕ häc gi¸o dôc, khoa häc QLGD, ph¸p luËt trong 
gi¸o dôc� lμm c¬ së chung cña TTGD; dùa vμo môc tiªu ®μo t¹o c¸c bËc, 
cÊp häc, môc tiªu m«n häc, yªu cÇu chung cña ch−¬ng tr×nh, h−íng dÉn 
gi¶ng d¹y cña c¸c m«n häc, c«ng t¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm líp, ®Æc ®iÓm lao 
®éng s− ph¹m cña hiÖu tr−ëng vμ gi¸o viªn, chuÈn ®¸nh gi¸ giê lªn líp cña 
gi¸o viªn� lμm c¬ së cña thanh tra qu¶n lý vμ thanh tra chuyªn m«n. 

 Nhê qu¸ tr×nh thanh tra t¹o nªn c¸c qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh. Sù ®iÒu 
chØnh nμy lμm nªn hiÖu qu¶ míi cho gi¸o dôc vμ ®μo t¹o 

 1.2.2.  Môc ®Ých , nhiÖm vô cña thanh tra gi¸o dôc : 

          a.  Môc ®Ých cña thanh tra gi¸o dôc  

           Ho¹t ®éng thanh tra nh»m môc ®Ých  “ c©n ®ong , ®o ®Õm” thùc 
chÊt ho¹t ®éng cña ®èi t−îng mét c¸ch kh¸ch quan�.gãp phÇn thùc hiÖn 
môc tiªu qu¶n lý gi¸o dôc b»ng sù t¸c ®éng vμo ®èi t−îng qu¶n lý trong viÖc 
chÊp hμnh nhiÖm vô thùc hiÖn tèt c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý. 

           Cô thÓ lμ: Quan s¸t, theo dâi, ph¸t hiÖn, kiÓm nghiÖm vμ vμ ®¸nh 
gi¸ kh¸ch quan t×nh h×nh c«ng viÖc ; viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña ®èi t−îng 
t¸c ®éng ®Õn møc cÇn thiÕt c«ng t¸c cña tæ chøc, c¬ quan vμ c¸ nh©n, ®¶m 
b¶o tèt viÖc chÊp hμnh chÝnh s¸ch , ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc cña Nhμ n−íc, thùc 
hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p quy  cña Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o ®èi víi c¸c cÊp qu¶n 
lý gi¸o dôc , c¸c ®¬n vÞ c¬ së vμ tr−êng häc; gióp ®ì ph¸t hiÖn −u ®iÓm, kh¾c 
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phôc khuyÕt ®iÓm , khen chª kÞp thêi, xö lý cÇn thiÕt ®Ó c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n 
lý vμ n©ng cao chÊt l−îng , hiÖu qu¶ gi¸o dôc vμ ®μo t¹o. 

           Nh− vËy, môc ®Ých thanh tra gi¸o dôc thÓ hiÖn : Ph¸t huy nh©n tè 
tÝch cùc, phßng ngõa, ng¨n chÆn c¸c sai ph¹m , gióp ®ì ®èi t−îng hoμn thμnh 
tèt nhiÖm vô    

 1.3.2.NhiÖm vô cña thanh tra gi¸o dôc  

 Thanh tra gi¸o dôc cã nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y: 

 - Thanh tra viÖc thùc hiÖn LuËt gi¸o dôc vμ c¸c qui ®Þnh kh¸c cña ph¸p 
luËt vÒ gi¸o dôc ®èi víi c¸c c¬ quan, tæ chøc vμ c¸ nh©n cã ho¹t ®éng  trong 
hoÆc liªn quan ®Õn lÜnh vùc gi¸o dôc -®μo t¹o . 

          -Thanh tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, nhiÖm vô ®−îc 
giao cña c¸c c¬ së gi¸o dôc, tæ chøc vμ c¸ nh©n thuéc quyÒn qu¶n lý cña 
Ngμnh Gi¸o dôc vμ §μo t¹o .  

          - Thanh tra viÖc thùc hiÖn môc tiªu kÕ ho¹ch, ch−¬ng tr×nh, néi 
dung, ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc, quy chÕ chuyªn m«n; quy chÕ thi cö, cÊp b»ng, 
cÊp chøng chØ; viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt b¶o ®¶m 
chÊt l−îng gi¸o dôc ë c¸c c¬ së gi¸o dôc. 

 - X¸c minh, kÕt  luËn , kiÕn nghÞ viÖc gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tè c¸o 
vÒ ho¹t ®éng gi¸o dôc; kiÕn nghÞ víi c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn xö lý 
vi ph¹m  ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc. 

 - KiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thi hμnh ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc; ®Ò 
nghÞ söa ®æi bæ sung c¸c chÝnh s¸ch vμ quy ®Þnh cña Nhμ n−íc vÒ gi¸o dôc.  

           - T− vÊn cho ®èi t−îng  thanh tra nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó ph¸t 
huy −u ®iÓm, kh¾c phôc h¹n chÕ nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu gi¸o dôc trong 
nh÷ng hoμn c¶nh cô thÓ. 

           -Xö ph¹t hoÆc kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m 
hμnh chÝnh theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 

 1.4.  Chøc n¨ng cña TTGD : 

 1.4.1.  Chøc n¨ng kiÓm tra: lμ chøc n¨ng ®Çu tiªn cña ho¹t ®éng thanh 
tra nh»m x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®−îc trong ho¹t ®éng gi¸o dôc vμ ®μo t¹o cña 
®èi t−îng. 

 1.4.2.  Chøc n¨ng ph¸t hiÖn: ph¸t hiÖn ra nh÷ng mÆt tèt ®Ó ®éng 
viªn,kÝch thÝch, ®ång thêi t×m ra nh÷ng sai sãt, lÖch l¹c, nh÷ng g× cßn ch−a 
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®¹t so víi môc tiªu dù kiÕn, nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm, khã kh¨n trë ng¹i, 
nh÷ng thÊt b¹i, nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh cÇn gi¶i quyÕt, nh÷ng nguyªn 
nh©n tån t¹i� ®Ó gióp ®ì ®èi t−îng vμ ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh qu¶n lý 

 1.4.3.  Chøc n¨ng ®¸nh gi¸: lμ ph©n tÝch, x¸c nhËn gi¸ trÞ thùc tr¹ng vÒ 
møc ®é hoμn thμnh nhiÖm vô, chÊt l−îng vμ hiÖu qu¶ c«ng viÖc, tr×nh ®é, sù 
ph¸t triÓn, nh÷ng kinh nghiÖm ®−îc h×nh thμnh ë thêi ®iÓm ®ang xÐt so víi 
môc tiªu, kÕ ho¹ch hay nh÷ng chuÈn mùc ®· ®−îc x¸c lËp. §¸nh gi¸ cßn 
nh»m ®Ó thÈm ®Þnh nh÷ng yÕu tè chñ quan , kh¸ch quan, nh÷ng lÖch l¹c.. ®Ó 
gióp ®èi t−îng uèn n¾n, ®iÒu chØnh c¸c quyÕt ®Þnh, lμm cho c¸c ho¹t ®éng 
qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. 

 1.4.4.  Chøc n¨ng gióp ®ì : Thanh tra nh»m kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn 
nhiÖm vô cña ®èi t−îng tõ ®ã gióp ®èi t−îng hoμn thμnh nhiÖm vô, ph¸t huy 
−u ®iÓm, kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm, tuyªn truyÒn nh÷ng kinh nghiÖm gi¸o dôc 
tiªn tiÕn nh»m lμm cho ®èi t−îng hoμn thμnh tèt nhiÖm vô ®−îc giao. 

 1.4.5.  Chøc n¨ng thu thËp th«ng tin: Thu thËp th«ng tin lμ chøc n¨ng 
trung t©m cña ho¹t ®éng thanh tra. Qua kiÓm tra, ®¸nh gi¸ míi cã ®−îc 
nh÷ng th«ng tin ®¸ng tin cËy, chÝnh x¸c, tõ ®ã gióp cho ng−êi qu¶n lý khen 
chª ®óng ®¾n vμ ®éng viªn ®−îc kÞp thêi. §ång thêi viÖc xö lý ®óng ®¾n c¸c 
th«ng tin sÏ gióp cho ng−êi qu¶n lý cÊp trªn cã thÓ ®iÒu chØnh môc tiªu vμ ra 
quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n kÞp thêi cho cÊp d−íi 

1.5.  §èi t−îng vμ néi dung TTGD. 

1.5.1. §èi t−îng cña TTGD 

 - §èi t−îng cña TTGD nãi chung: 

Theo NghÞ đÞnh  sè 101/ 2002/Q§- CP ngμy 10-12-2002 cña ChÝnh phñ 
vÒ tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña thanh tra gi¸o dôc th× ®èi t−îng cña thanh tra 
giaã dôc lμ: 

 1. C¸c c¬ së gi¸o dôc cña c¬ quan nhμ n−íc, cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ 
chøc chÝnh trÞ - x· héi, cña lùc l−îng vò trang nh©n d©n, cña tæ chøc kinh tÕ 
vμ cña c¸ nh©n. 

 2. C¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi, c¬ së hîp t¸c víi c¸c 
tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoμi vÒ gi¸o dôc ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt nam 

 3. Tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng ®−a ng−êi ®i ®μo t¹o ë n−íc ngoμi theo 
ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc ®¹i häc vμ sau ®¹i häc, gi¸o dôc 
nghÒ nghiÖp cho c«ng d©n ViÖt nam 
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 4. Tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng gi¶ng d¹y gi¸o dôc theo ch−¬ng tr×nh 
gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, gi¸o dôc ®¹i 
häc vμ sau ®¹i häc thùc hiÖn ngoμi c¸c c¬ së gi¸o dôc nãi t¹i c¸c kho¶n 1 vμ 
2. 

 1.5.2.  Néi dung cña thanh tra gi¸o dôc: 

           Néi dung cña TTGD rÊt phong phó, ®a d¹ng. Song trªn thùc tÕ 
thanh tra gi¸o dôc cÇn tËp trung vμo ba néi dung chÝnh kh«ng t¸ch rêi nhau 
vμ liªn quan chÆt chÏ víi nhau : 

        - Thanh tra chuyªn m«n: ( thanh tra  nhμ tr−êng, c«ng t¸c gi¶ng 
d¹y vμ gi¸o dôc cña gi¸o viªn, viÖc häc tËp cña häc sinh....) 

        -  Thanh tra  c«ng t¸c qu¶n lý:  

        -  Thanh tra khiÕu tè: ( C¸c vô, viÖc sai ph¹m trong ho¹t ®éng gi¸o 
dôc vμ QLGD). 

 Tuú ®èi t−îng thanh tra mμ tiÕn hμnh thanh tra theo nh÷ng néi dung 
cô thÓ. Ch¼ng h¹n: 

 -  Thanh tra toμn diÖn mét tr−êng häc cÇn tËp trung theo 4 néi dung c¬ 
b¶n sau: 

   + Thanh tra ®éi ngò gi¸o viªn c¸n bé vμ nh©n viªn 

   + Thanh tra c¬ së vËt chÊt kü thuËt 

   + Thanh tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña nhμ tr−êng 

   + Thanh tra c«ng t¸c qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng 

 - Thanh tra ho¹t ®éng s− ph¹m cña gi¸o viªn phæ th«ng cÇn tËp trung 
vμo 4 néi dung 

   + Thanh tra tr×nh ®é nghiÖp vô s− ph¹m  cña gi¸o viªn 

   + Thanh tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n cña gi¸o viªn 

   + Thanh tra kÕt qu¶ gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn 

   + Thanh tra viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c cña gi¸o viªn 

 -  Thanh tra ®¸nh gi¸ giê lªn líp cña gi¸o viªn, cÇn tËp trung vμo c¸c 
mÆt: Néi dung bμi gi¶ng , ph−¬ng ph¸p, ph−¬ng tiÖn d¹y häc, phong th¸i cña 
gi¸o viªn, c¸ch tæ chøc vμ kÕt qu¶..... 

1.6.  H×nh thøc thanh tra gi¸o dôc: 
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         Theo quy ®Þnh chung cña ph¸p luËt vÒ thanh tra , cã hai h×nh thøc 
thanh tra nh− sau: 

          1.6.1.Thanh tra ®Þnh kú. 

          Thanh tra ®Þnh kú lμ ho¹t ®éng mang tÝnh th−êng xuyªn, liªn tôc, 
®−îc triÓn khai theo quy ®Þnh hoÆc kÕ ho¹ch thanh tra do c¬ quan chñ qu¶n 
trong lÜnh vùc gi¸o dôc vμ ®μo t¹o lμ Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o x©y dùng trong 
tõng quý, tõng n¨m vμ cã th«ng b¸o tr−íc cho c¸c c¬ quan, tæ chøc vμ c¸ 
nh©n cã ho¹t ®éng trong hoÆc liªn quan ®Õn lÜnh vùc gi¸o dôc vμ ®μo t¹o. 

             1.6.2. Thanh tra ®ét xuÊt. 

          §©y lμ h×nh thøc thanh tra ®−îc tiÕn hμnh khi c¬ quan nhμ n−íc 
cã thÈm quyÒn ph¸t hiÖn cã sù vi ph¹m ph¸p luËt hoÆc ®Ó gi¶i quyÕt khiÕu 
n¹i,tè c¸o vÒ nh÷ng hμnh vi vi ph¹m cña c¸c c¬ quan, tæ chøc vμ c¸ nh©n cã 
ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc - ®μo t¹o. Thanh tra ®ét xuÊt kh«ng cÇn 
ph¶i th«ng b¸o tr−íc cho ®èi t−îng ®−îc thanh tra .  

1.7. Nguyªn t¾c chØ ®¹o ho¹t ®éng TTGD. 

-     Nguyªn t¾c chØ ®¹o ho¹t ®éng TTGD lμ nh÷ng t− t−ëng chi ®¹o, 
luËn ®iÓm c¬ b¶n quy ®Þnh viÖc lùa chän néi dung, ph−¬ng ph¸p, ph−¬ng tiÖn 
vμ h×nh thøc tæ chøc TTGD phï hîp, ®ã lμ nh÷ng tri thøc chuÈn mùc ®−îc 
tæng kÕt tõ thùc tiÔn TTGD, cã tÝnh kh¸ch quan, lμ chç dùa ®¸ng tin cËy vÒ 
lý luËn, gióp ®Þnh h−íng ®óng ®¾n trong hoμn c¶nh phøc t¹p ®Ó tù m×nh gi¶i 
quyÕt nh÷ng nhiÖm vô thanh tra trong c¸c t×nh huèng cô thÓ, ®a d¹ng vμ biÕt 
tæ chøc mét c¸ch khoa häc viÖc TTGD ®¹t kÕt qu¶ tèi −u. 

-       Tõ nh÷ng thùc tiÔn TTGD, ®· h×nh thμnh mét hÖ thèng c¸c nguyªn 
t¾c chØ ®¹o ho¹t ®éng TTGD sau: 

1.7.1. Nguyªn t¾c ph¸p chÕ: 

         Thanh tra gi¸o dôc ph¶i dùa trªn c¬ së ph¸p luËt, ho¹t ®éng theo 
luËt ®Þnh kh«ng thÓ tuú tiÖn. NghÜa lμ thanh tra gi¸o dôc tuyÖt ®èi tu©n thñ 
c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn vÒ c«ng t¸c thanh tra cña Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o . 
Thanh tra viªn vμ c¸c ®èi t−îng thanh tra ®Òu ph¶i chÊp hμnh nh÷ng quy ®Þnh 
cña thanh tra gi¸o dôc 

1.7.2.Nguyªn t¾c tÝnh §¶ng: 

Trong c«ng t¸c gi¸o dôc ph¶i qu¸n triÖt ®−êng lèi, quan ®iÓm gi¸o dôc 
vÒ x©y dùng Nhμ n−íc ph¸p quyÒn cña §¶ng. 

1.7.3.Nguyªn t¾c tÝnh kÕ ho¹ch:  
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        Nh»m ®¶m b¶o tÝnh khoa häc trong ho¹t ®éng qu¶n lý vμ c¸c ho¹t 
®éng s− ph¹m , ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng d¹y vμ häc ®−îc thùc hiÖn ®óng 
tiÕn ®é, tr¸nh g©y sù x¸o trén. 

            1.7.4.Nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ: 

Trong thanh tra gi¸o dôc ,tæ chøc thanh tra cÊp trªn cã quyÒn phñ quyÕt 
nh÷ng kÕt luËn, kiÕn nghÞ cña tæ chøc thanh tra cÊp d−íi vμ míi cã quyÒn tæ 
chøc  phóc tra ( tËp trung) . C¸c tæ chøc, c¬ quan, c¸ nh©n ®−îc thanh tra cã 
quyÒn khiÕu n¹i, khiÕu tè, ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ víi c¸c tæ chøc thanh tra xem 
xÐt, gi¶i quyÕt (d©n chñ). 

 1. 7.5.Nguyªn t¾c ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan: 

       Trong TTGD ng−êi thanh tra viªn ph¶i cã th¸i ®é trung thùc, t«n 
träng sù thËt kh¸ch quan trong kiÓm so¸t, ®¸nh gi¸ vμ xö lý. Cí së cña 
nguyªn t¾c nμy lμ tÝnh chÝnh x¸c, d©n chñ, c«ng khai vμ c«ng b»ng. 

1.7.6. Nguyªn t¾c tÝnh hiÖu qu¶. 

        Ho¹t ®éng TTGD ph¶i tèi −u (chi phÝ vËt chÊt, thêi gian søc lùc 
cÇn thiÕt Ýt nhÊt, nh−ng ®em l¹i kÕt qu¶ tèi ®a). HiÖu qu¶ TTGD ®−îc ®¸nh 
gi¸ b»ng chÝnh nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c vμ nh÷ng kiÕn nghÞ cã gi¸ trÞ thùc 
tiÔn, cã tÝnh kh¶ thi gióp cho ®èi t−îng thanh tra söa ch÷a sai sãt, ng¨n ngõa 
vi ph¹m chÝnh s¸ch, chÕ ®é, ph¸p luËt, gi÷ nguyªn kû luËt chÊp hμnh, ph¸t 
hiÖn ®óng, sai trong c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®Ó ng−êi l·nh ®¹o nghiªn cøu, bæ 
sung, ban hμnh quyÕt ®Þnh míi ®−îc chÝnh x¸c vμ phï hîp, n¨ng cao hiÖu lùc 
qu¶n lý gi¸o dôc. 

1. 7.7. Nguyªn t¾c tÝnh gi¸o dôc: 

         Thanh tra lμm cho ®èi t−îng v−¬n tíi c¸i tèt ®Ñp h¬n.Thanh tra ®Ó 
hiÓu ®èi t−îng, gióp ®ì vμ gi¸o dôc hä .Thanh tra kh«ng mang tÝnh trõng 
ph¹t, trï dËp. 

Ng−êi  qu¶n lý vμ c¸n bé thanh tra ph¶i biÕt  vËn dông vμ kÕt hîp c¸c 
nguyªn t¾c trªn mét c¸ch hîp lý, s¸ng t¹o vμo tõng tr−êng hîp cô thÓ nh»m 
mang l¹i hiÖu qu¶ thanh tra tèi −u. 

1.8.  Ph−¬ng ph¸p, ph−¬ng tiÖn thùc hiÖn thanh tra gi¸o dôc. 

1.8 .1. Ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn thanh tra gi¸o dôc. 

- Ph−¬ng ph¸p quan s¸t:  
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Quan s¸t ®em l¹i cho thanh tra viªn nh÷ng tμi liÖu cô thÓ, c¶m tÝnh trùc 
quan cã ý nghÜa thiÕt thùc trong Thanh tra gi¸o dôc. Quan s¸t c¸c ho¹t ®éng 
gi¶ng d¹y vμ gi¸o dôc cña gi¸o viªn, c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh, c¸c sè liÖu 
vμ c¸c ho¹t ®éng� cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, cña ng−êi qu¶n lý ®Ó cã sè 
liÖu chÝnh x¸c cho viÖc ®¸nh gi¸. 

           Tuú theo môc ®Ých yªu cÇu mμ cã thÓ sö dông c¸c lo¹i quan s¸t: 
quan s¸t khÝa c¹nh, toμn diÖn, ph¸t hiÖn, kiÓm nghiÖm, cã bè trÝ, quan s¸t 
trùc tiÕp, gi¸n tiÕp, c«ng khai� quan s¸t liªn tôc, gi¸n ®o¹n� 

 - Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra: 

 §iÒu tra lμ ph−¬ng ph¸p dïng nh÷ng c©u hái  ( hoÆc nh÷ng bμi to¸n ) 
nhÊt lo¹t ®Æt ra cho mét sè ®èi t−îng nh»m thu ®−îc nh÷ng ý kiÕn chñ quan 
cña hä vÒ sù viÖc hay mét vÊn ®Ò nμo ®ã. 

 Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra cã nhiÒu lo¹i nh−:  b»ng trß chuyÖn, b»ng phiÕu, 
b»ng tr¾c nghiÖm .... Mçi lo¹i ®Òu cã −u nh−îc ®iÓm,theo ®iÒu kiÖn hoμn 
c¶nh vμ t×nh huèng cô thÓ mμ lùa chän , sö dông vμ phèi hîp ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ 
cao nhÊt trong ho¹t ®éng thanh tra. 

 - Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra: 

 §©y lμ mét h×nh thøc ®o l−êng chÊt l−îng b»ng c¸c h×nh thøc: kiÓm tra 
vÊn ®¸p, kiÓm tra viÕt, kiÓm tra thùc hμnh.... mét sè m«n häc ë c¸c líp kh¸, 
trung b×nh , yÕu. KiÓm tra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n theo yªu cÇu tèi thiÓu, cã 
c©u hái phô ®Ó x¸c ®Þnh häc sinh kh¸ ,giái.... 

- Ph−¬ng ph¸p tham gia c¸c ho¹t ®éng cô thÓ: 

 ( dù c¸c giê sinh ho¹t líp, c¸c ho¹t ®éng  ngoμi giê....) lμ mét c¨n cø ®Ó 
®¸nh gi¸ 

 - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp tμi liÖu vμ ®èi chiÕu víi thùc tÕ: 

 Qua c¸c sè liÖu ®· tËp hîp ®−îc, ng−êi thanh tra viªn ph¶i ph©n tÝch 
tæng hîp ®èi chiÕu c¸c v¨n b¶n , tμi liÖu víi thùc tÕ ®Ó t×m ra th«ng tin chÝnh 
x¸c nhÊt trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ®èi t−îng. 

       Ngμy nay, ngoμi c¸c ph−¬ng ph¸p kÓ trªn, ng−êi ta cßn sö dông 
nhiÒu ph−¬ng ph¸p kh¸c nh− xö lý b»ng m¸y tÝnh, to¸n häc, l«gic häc� 

        Kh«ng cã ph−¬ng ph¸p nμo lμ v¹n n¨ng vμ chiÕm ®Þa vÞ ®éc t«n 
, mçi ph−¬ng ph¸p ®Òu cã mÆt m¹nh, mÆt yÕu vμ t¸c dông cña chóng còng 
kh¸c nhau tuú thuéc vμo ®èi t−îng, t×nh huèng cô thÓ vμ ®Æc ®iÓm c¸ nh©n 
cña thanh tra viªn sö dông chóng. 
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        Tr×nh ®é hoμn thiÖn vμ møc ®é hiÖu qu¶ cña viÖc lùa chän, vËn 
dông c¸c ph−¬ng ph¸p TTGD cßn phô thuéc vμo møc ®é phï hîp cña chóng 
víi nh÷ng c¬ së khoa häc, tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®èi t−îng thanh tra, ®Æc 
biÖt phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c chØ ®¹o ho¹t ®éng TTGD 

1.8.2. Ph−¬ng tiÖn thùc hiÖn thanh tra gi¸o dôc. 

 -        C¸c v¨n b¶n, tμi liÖu phôc vô cho viÖc thanh tra ( quyÕt ®Þnh 
thanh tra, hå s¬, tμi liÖu  cã liªn quan ®Õn néi dung thanh tra vμ c¸c v¨n b¶n 
quy ph¹m ph¸p luËt nh− quy chÕ,  th«ng t−, chØ thÞ� vÒ thanh tra ) 

-        Ph−¬ng tiÖn ®i l¹i ¨n ë. 

-        V¨n phßng phÈm, trang bÞ , thiÕt bÞ c«ng t¸c ( M¸y ghi ©m, m¸y 
tÝnh, m¸y ¶nh� ) 

-  Ph−¬ng tiÖn th«ng tin lªn l¹c ( Nh÷ng th«ng tin mËt cÇn th«ng tin qua 
hÖ thèng c¬ yÕu ) 

-   Kinh phÝ phôc vô thanh tra   

2. NghiÖp vô thanh tra gi¸o dôc : 

 2.1. Quy tr×nh thanh tra. 

 2.1.1. ChuÈn bÞ thanh tra 

  a. Ra quyÕt ®Þnh  thanh tra  : 

  §©y lμ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt kú mét ho¹t ®éng thanh tra 
nμo bëi ho¹t ®éng thanh tra chØ ®−îc tiÕn hμnh trªn c¬ së cã quyÕt ®Þnh 
thanh tra cña ng−êi cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

 QuyÕt ®Þnh thanh tra ph¶i ®−îc ban hμnh d−íi h×nh thøc v¨n b¶n, trong 
®ã ghi râ néi dung, ®èi t−îng, thêi h¹n thanh tra, thμnh viªn, tr−ëng ®oμn 
thanh tra hoÆc thanh tra viªn thùc hiÖn ho¹t ®éng thanh tra cïng nh÷ng néi 
dung cÇn thiÕt kh¸c cho viÖc tiÕn hμnh ho¹t ®éng thanh tra      

 b. LËp kÕ ho¹ch thanh tra vμ chuÈn bÞ mét sè néi dung kh¸c cho ho¹t 
®éng thanh tra:  

 Tr−ëng ®oμn dù th¶o kÕ ho¹ch, tr×nh ng−êi ra quyÕt ®Þnh  

 KÕ ho¹ch tiÕn hμnh thanh tra gåm: Môc ®Ých yªu cÇu, néi dung cuéc 
thanh tra , ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh thanh tra, tiÕn ®é thùc hiÖn thanh tra 

 Sau khi kÕ ho¹ch tiÕn hμnh thanh tra ®−îc phª duyÖt, tr−ëng ®oμn 
thanh tra ph¶i häp ®oμn ®Ó phæ biÕn kÕ ho¹ch, ph©n c«ng thùc hiÖn nhiÖm vô 
cô thÓ cho thμnh viªn vμ tæ chøc tËp huÊn nghiÖp vô nÕu cÇn thiÕt. 
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 Sau khi ®−îc ph©n c«ng, tõng thμnh viªn ph¶i lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn 
nhiÖm vô cña m×nh vμ tr×nh lªn ®oμn tr−ëng phª duyÖt. VÝ dô: thanh tra viªn 
ph¶i biÕt ch−¬ng tr×nh d¹y ph©n m«n häc ®Õn ®©u, cã kÕ ho¹ch dù giê, chuÈn 
bÞ c¸c lo¹i c©u hái kiÓm tra chÊt l−îng v¨n ho¸, nhËn thøc vÒ ®¹o ®øc... ®èi 
víi häc sinh 

 Tr−ëng ®oμn tËp hîp nh÷ng th«ng tin ®· thu thËp ®−îc vÒ ®èi t−îng 
thanh tra ®Ó dù kiÕn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®i s©u;  kiÓm tra hoμn tÊt c¸c thñ tôc 
hμnh chÝnh cÇn thiÕt ®Ó chuÈn bÞ tiÕn hμnh ho¹t ®éng thanh tra ; chuÈn bÞ ®Çy 
®ñ c¸c c¬ së vËt chÊt, ph−¬ng tiÖn ; c¸c v¨n b¶n, tμi liÖu�phôc vô cho ho¹t 
®éng thanh tra. Tæ chøc tËp huÊn nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé lμm c«ng t¸c 
thanh tra trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ( ®Æc biÖt ®èi víi céng t¸c viªn thanh tra 
gi¸o dôc ). Sau ®ã th«ng b¸o víi tr−êng, c¬ së, c¸ nh©n ®−îc thanh tra ( trõ 
tr−êng hîp ®ét xuÊt )  

 2.1.2. TiÕn hμnh Thanh tra: 

a. C«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra  

Tr−ëng ®oμn thanh tra c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra . 

b.  TiÕn hμnh thanh tra  

 Tr−ëng ®oμn thanh tra ph¶i lμm viÖc trùc tiÕp víi ng−êi cã thÈm quyÒn 
cña c¬ së thanh tra ®Ó thèng nhÊt thêi  gian vμ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä cã thÓ s¾p 
xÕp thêi gian  vμ bè trÝ ng−êi lμm viÖc víi ®oμn.  

 Khi tiÕn hμnh thanh tra, c¸c thμnh viªn trong ®oμn thanh tra chØ lμm 
viÖc víi ®èi t−îng t¹i c«ng së vμ trong giê hμnh chÝnh. NÕu cÇn thiÕt lμm 
viÖc ngoμi giê hμnh chÝnh hay ngoμi c«ng së ph¶i cã sù ®ång ý cña tr−ëng 
®oμn. 

 Néi dung c¸c buæi lμm viÖc ph¶i cã biªn b¶n 

 Thμnh viªn ph¶i b¸o c¸o víi tr−ëng ®oμn vÒ tiÕn ®é vμ kÕt qu¶ viÖc 
thùc hiÖn nhiÖm vô ®−îc ph©n c«ng theo yªu cÇu cña tr−ëng ®oμn. NÕu ph¸t 
hiÖn nh÷ng nghi vÊn... ph¶i b¸o c¸o ngay víi tr−ëng ®oμn ®Ó quyÕt ®Þnh. 

Tr−ëng ®oμn ph¶i b¸o c¸o víi ng−êi ra quyÕt ®Þnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò v−ît 
qu¸ quyÒn h¹n, nhiÖn vô hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng thuéc néi dung kÕ ho¹ch 
thanh tra. NÕu thÊy cÇn thiÕt, tr−ëng ®oμn cã thÓ ®Ò nghÞ ng−êi ra quyÕt ®Þnh 
thanh tra söa ®æi bæ sung quyÕt ®Þnh hoÆc kÕ ho¹ch tiÕn hμnh thanh tra, ®Ò 
nghÞ thay ®æi thμnh viªn v× lý do søc khoÎ hay v× nh÷ng lý do kh¸c. 
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      Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn thanh tra , ng−êi ra quyÕt ®Þnh 
kh«ng trùc tiÕp tiÕn hμnh t¹i c¬ së nh−ng ph¶i th−êng xuyªn chØ ®¹o ®oμn 
thanh tra hoÆc thanh tra viªn trong qu¸ tr×nh ®ã nh−: Gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c 
®Ò nghÞ ; theo dâi viÖc thùc hiÖn cña ®èi t−îng thanh tra ®èi víi c¸c kÕt luËn , 
kiÕn nghÞ vμ quyÕt ®Þnh cña ®oμn thanh tra hoÆc thanh tra  viªn. 

c. Thêi h¹n thanh tra  

     Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt mçi cÊp thanh tra cã thêi h¹n kh¸c 
nhau.Thêi h¹n thanh tra ®−îc tÝnh tõ ngμy b¾t ®Çu tiÕn hμnh thanh tra ghi 
trong quyÕt ®Þnh vμ kÕt thóc vμo ngμy c«ng bè kÕt qu¶ tr−íc ®èi t−îng thanh 
tra. 

      Tuú tõng tr−êng hîp cô thÓ mμ ng−êi ra quyÕt ®Þnh thanh tra x¸c 
®Þnh thêi h¹n cho phï hîp ®Ó võa ®¶m b¶o quy ®Þnh cña ph¸p luËt võa ®¶m 
b¶o thêi gian cÇn thiÕt cho c¬ quan cã thÈm quyÒn thanh tra hoμn thμnh tèt 
nhiÖm vô mμ kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng b×nh th−êng cña ®èi t−îng 
®−îc thanh tra   

 2.1.3. KÕt thóc thanh tra : 

      Sau khi hoμn thμnh néi dung nhiÖm vô ®−îc ph©n c«ng, ®oμn viªn 
hoÆc nhãm ®oμn viªn ph¶i tæng hîp kÕt qu¶, ®−a ra nh÷ng kÕt luËn, ®Ò xuÊt 
h−íng xö lý b»ng v¨n b¶n, lËp hå s¬ theo phÇn c«ng viÖc ®ã vμ bμn giao cho 
tr−ëng ®oμn hoÆc ng−êi ®−îc tr−ëng ®oμn uû quyÒn. 

       Tr−ëng ®oμn cã tr¸ch nhiÖm dù th¶o v¨n b¶n kÕt luËn thanh tra theo 
c¸c yªu cÇu ghi trong quyÕt ®Þnh thanh tra. 

       Tr−ëng ®oμn ph¶i triÖu tËp cuéc häp tÊt c¶ c¸c thμnh viªn cña ®oμn 
thanh tra ®Ó thaá luËn dù th¶o kÕt luËn thanh tra c«ng khai, d©n chñ vμ chÝnh 
x¸c. Tr−ëng ®oμn lμ ng−êi kÕt luËn vμ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vμ 
ng−êi ra quyÕt ®Þnh thanh tra. 

       Tr−íc khi kÕt luËn chÝnh thøc, tr−ëng ®oμn ph¶i b¸o c¸o dù th¶o kÕt 
luËn víi ng−êi ra quyÕt ®Þnh thanh tra kÌm theo biªn b¶n cuéc häp dù th¶o 
kÕt luËn 

       Tr−ëng ®oμn chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc cuéc häp c«ng bè kÕt luËn 
thanh tra víi ®èi t−îng thanh tra. Thμnh phÇn tham dù cuéc häp do tr−ëng 
®oμn quyÕt ®Þnh. ViÖc c«ng bè kÕt luËn ph¶i ®−îc lËp thμnh biªn b¶n. NÕu 
thÊy cÇn thiÕt ph¶i söa ®æi bæ sung kÕt luËn th× tr−ëng ®oμn ph¶i häp ®oμn ®Ó 
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th¶o luËn viÖc tiÕp thu hoÆc kh«ng tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn tr×nh bμy hoÆc gi¶i 
tr×nh vμ b¸o c¸o víi ng−êi ra quyÕt ®Þnh thanh tra. 

       Hoμn chØnh v¨n b¶n kÕt luËn cuéc tranh tra. V¨n b¶n kÕt luËn do 
tr−ëng ®oμn ký vμ ®ãng dÊu 

       Sau khi c«ng bè kÕt luËn thanh tra, ®oμn thanh tra ph¶i bμn giao hå 
s¬ cuéc thanh tra cho c¬ quan ®· thμnh lËp ®oμn thanh tra. 

         Hå s¬ gåm cã : 

        + QuyÕt ®Þnh thμnh lËp ®oμn thanh tra. 

        + §¬n khiÕu n¹i tè c¸o (nÕu cã ). 

        + KÕ ho¹ch tiÕn hμnh thanh tra, ®Ò c−¬ng thanh tra. 

        + B¸o c¸o cña ®èi t−îng thanh tra. 

        + C¸c lo¹i biªn b¶n , b¸o c¸o kiÓm tra c¸c ®èi t−îng ( gi¸o viªn, 
häc sinh...). 

        + V¨n b¶n kÕt luËn thanh tra. 

        + C¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan ®Õn kÕt luËn thanh tra. 

  2.1.4. Sau thanh tra    

      - ViÕt b¸o c¸o kÕt qu¶ göi c¸c cÊp qu¶n lý. 

      - Theo dâi viÖc thùc hiÖn kiÕn nghÞ cña ®oμn thanh tra. 

      - Thanh tra l¹i( nÕu cÇn). 

      Ngoμi tiÕn tr×nh chung trªn, khi ®i vμo thanh tra theo tõng chuyªn 
®Ò , tõng vô viÖc ( tõng ®èi t−îng ) cô thÓ, tiÕn tr×nh thanh tra c¸c ®èi t−îng 
cã nh÷ng nÐt ®Æc tr−ng riªng.VÝ dô : thanh tra toμn diÖn mét tr−êng häc tiÕn 
tr×nh kh¸c víi thanh tra toμn diÖn mét gi¸o viªn, thanh tra giê d¹y, thanh tra 
kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh....Nh÷ng tiÕn tr×nh nμy ®−îc thùc hiÖn theo c¸c 
v¨n b¶n h−íng dÉn cu¶ thanh tra Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o, víi nh÷ng tiªu chÝ 
®¸nh gi¸ kh¸c nhau 

 2.2. Thanh tra toμn diÖn mét tr−êng phæ th«ng.       

       Theo Th«ng t− sè 07/2004/TT-BGD§T, c¸c Së vμ Phßng GD-§T 
cÊp huyÖn ( quËn ) mçi n¨m häc tiÕn hμnh thanh tra toμn diÖn  tõ 20 % ®Õn 
25 % tæng sè c¸c tr−êng trùc thuéc, b¶o ®¶m 5 n¨m mçi tr−êng  ®−îc thanh 
tra toμn diÖn  Ýt nhÊt mét lÇn. Thanh tra Së, Phßng GD-§T x©y dùng kÕ 
ho¹ch thanh tra c¶ n¨m häc vμ tõng häc kú . KÕ ho¹ch  thanh tra chØ b¸o 
tr−íc cho nhμ tr−êng sím nhÊt mét tuÇn tr−íc khi tiÕn hμnh. Trong tr−êng 
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hîp cÇn thiÕt, Ch¸nh Thanh tra Së hay Tr−ëng Phßng GD-§T  cã thÓ quyÕt 
®Þnh thanh tra ®ét xuÊt. 

     ViÖc thanh tra toμn diÖn mét tr−êng THPT do Së GD-§T tiÕn hμnh. 
Sè l−îng thμnh viªn ®oμn thanh tra bè trÝ tõ 5 ®Õn 15 ng−êi ( tuú theo ®èi 
t−îng  thanh tra ). Thanh tra nh»m ®¸nh gi¸ toμn diÖn t×nh h×nh c¸c  tr−êng 
THPT trªn c¬ së  kiÓm tra , ®èi chiÕu víi qui ®Þnh cña LuËt gi¸o dôc vμ c¸c 
v¨n b¶n ph¸p quy h−íng dÉn thùc hiÖn cña Bé GD-§T vÒ môc tiªu , kÕ 
ho¹ch, ch−¬ng tr×nh, néi dung, ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc, quy chÕ chuyªn m«n; 
quy chÕ thi cö, cÊp v¨n b»ng, chøng chØ; viÖc thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ ®iÒu 
kiÖn  cÇn thiÕt b¶o ®¶m  chÊt l−îng gi¸o dôc. §ång thêi qua thanh tra, ®¸nh 
gi¸ ®óng thùc tr¹ng t×nh h×nh nhμ tr−êng , ®«n ®èc viÖc tu©n thñ c¸c qui ®Þnh 
cña ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc ; t− vÊn c¸c gi¶i ph¸p kh¶ thi ®Ó ph¸t huy −u ®iÓm, 
kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm, phÊn ®Êu thùc hiÖn ph−¬ng h−íng chuÈn ho¸, hiÖn 
®¹i ho¸ vμ x· héi ho¸ ho¹t ®éng  gi¸o dôc . KiÕn nghÞ víi c¸c cÊp qu¶n lý 
nhμ n−íc ®iÒu chØnh, bæ sung c¸c chÝnh s¸ch vμ qui ®Þnh nh»m thóc ®Èy viÖc 
n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý gi¸o dôc.  

Néi dung thanh tra toμn diÖn mét  tr−êng tiÓu häc bao gåm nh÷ng vÊn 
®Ò sau: 

  2.2.1. Thanh tra ®éi ngò gi¸o viªn , c¸n bé vμ nh©n viªn. 

       Sè l−îng,  chÊt l−îng c¸n bé ,gi¸o viªn , nh©n viªn vμ t×nh h×nh bè 
trÝ sö dông. 

           2.2.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt. 

          -Phßng häc,phßng lμm viÖc vμ phßng chøc n¨ng. 

        -  Trang thiÕt bÞ trong phßng häc, th− viÖn, phßng thÝ nghiÖm, thùc 
hμnh, t×nh h×nh trang bÞ vμ sö dông m¸y vi tÝnh, viÖc kÕt nèi m¹ng internet vμ 
khai th¸c sö dông. 

         - S©n ch¬i, b·i tËp, bÓ b¬i, dông cô thÓ thao, khu vÖ sinh, khu ®Ó 
xe, khu vùc b¸n tró ( nÕu cã ). 

        -  DiÖn tÝch khu«n viªn vμ thñ tôc ph¸p lý vÒ quyÒn sö dông ®Êt 
®ai.  

        -  C¶nh quan tr−êng häc: Cæng tr−êng, s©n tr−êng, t−êng rμo, c©y 
xanh, vÖ sinh häc ®−êng, c«ng tr×nh cÊp tho¸t n−íc vμ m«i tr−êng s− ph¹m. 

          - Kinh phÝ dμnh cho ho¹t ®éng gi¶ng d¹y, gi¸o dôc . 

 2.2.3.Thanh tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña nhμ tr−êng  . 
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         -Thanh tra kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc. 

+Thùc hiÖn chØ tiªu, sè l−îng häc sinh ë tõng líp, khèi líp vμ toμn 
tr−êng . 

      +Thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc vμ tham gia xo¸ mï ch÷ trong ph¹m vi 
céng ®ång  

       +HiÖu qu¶ ®μo t¹o cña nhμ tr−êng . 

       + Thùc hiÖn quy ®Þnh tuyÓn sinh vμ quy ®Þnh vÒ më tr−êng líp 
ngoμi c«ng lËp. 

 - Thanh tra ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh 

+Thùc hiÖn néi dung ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch gi¸o dôc ®¹o ®øc trong 
vμ ngoμi giê lªn líp  . 

+ Ho¹t ®éng gi¸o dôc ®éi viªn, ®oμn viªn cña c¸c ®oμn thÓ  

+ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn chñ nhiÖm . 

+ ViÖc kÕt hîp gi÷a nhμ tr−êng ,gia ®×nh vμ x· héi. 

+ KÕt qu¶  ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. 

- Thanh tra ho¹t ®éng vμ chÊt l−îng gi¶ng d¹y häc tËp c¸c m«n v¨n 
ho¸:  

    Thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ ch−¬ng tr×nh, néi dung , kÕ ho¹ch  gi¶ng 
d¹y c¸c m«n v¨n ho¸  ( chó ý ph¸t hiÖn viÖc t¨ng gi¶m sè tiÕt häc; thay 
®æi tiÕn ®é thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh; tù ý thªm bít c¸c  kú thi,  kiÓm tra ; 
thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ häc 2 buæi / ngμy, vÒ m«n tù chän- nÕu cã) 

+  ChÊt l−îng gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn qua dù giê th¨m líp vμ t×nh 
h×nh ®æi míi  ph−¬ng ph¸p  gi¶ng d¹y, ®Æc biÖt lμ viÖc b¶o ®¶m yªu cÇu 
thÝ nghiÖm, thùc hμnh. 

+ KÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh : tØ lÖ häc sinh giái, kh¸, trung b×nh; 
tØ lÖ tèt nghiÖp, chuyÓn cÊp. 

-  ChÊt l−îng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c: 

Thùc hiÖn qui ®Þnh vÒ ch−¬ng tr×nh , néi dung , kÕ ho¹ch  c¸c ho¹t 
®éng gi¸o dôc thÓ chÊt; gi¸o dôc thÈm mü; gi¸o dôc lao ®éng; gi¸o dôc 
ngoμi giê lªn líp .    

2.2.4 Thanh tra c«ng t¸c qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng. 

          - X©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc. 
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          - Qu¶n lý c¸n bé , gi¸o viªn, nh©n viªn  

          + Bè trÝ sö dông  ®éi ngò c¸n bé , gi¸o viªn, nh©n viªn  

.         + Qu¶n lý kû luËt lao ®éng , viÖc tu©n thñ qui ®Þnh vÒ d¹y thªm, 
häc thªm, viÖc thùc hiÖn chñ ch−¬ng, ®−êng lèi cña §¶ng; chÝnh s¸ch, ph¸p 
luËt cña Nhμ n−íc. 

          + Båi d−ìng chuyªn m«n , ngo¹i ng÷, tin häc cho c¸n bé , gi¸o 
viªn , nh©n viªn. 

          + ViÖc thùc hiÖn  kiÓm tra néi bé nhμ tr−êng theo qui ®Þnh : 

   Mçi n¨m häc, hiÖu tr−ëng ph¶i tiÕn hμnh  kiÓm tra toμn diÖn Ýt nhÊt 
1/3 tæng sè gi¸o viªn vμ tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn cßn l¹i ®−îc  kiÓm tra theo 
chuyªn ®Ò. Xem xÐt hå s¬  kiÓm tra vμ viÖc xö lý kÕt qu¶  kiÓm tra cña hiÖu 
tr−ëng. 

          + C«ng t¸c khen th−ëng, kû luËt ®èi víi gi¸o viªn vμ nh©n viªn 
theo qui ®Þnh . 

          - Qu¶n lý hμnh chÝnh, tμi chÝnh, tμi s¶n cña nhμ tr−êng . 

          + C«ng t¸c qu¶n lý  hμnh chÝnh: viÖc cËp nhËt, so¸t xÐt, qu¶n lý 
c¸c hå s¬, sæ s¸ch theo qui ®Þnh cña §iÒu lÖ nhμ tr−êng . 

           + Qu¶n lý thu, chi, sö dông c¸c nguån tμi chÝnh; x©y dùng sö 
dông  , b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt vμ thiÕt bÞ tr−êng häc. 

          - Thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhμ n−íc ®èi víi c¸n bé ,gi¸o 
viªn nh©n viªn, häc sinh vμ thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ trong ho¹t ®éng  cña 
nhμ tr−êng do Bé GD-§T ban hμnh. 

          - C«ng t¸c tham m−u víi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, víi chÝnh 
quyÒn ®Þa ph−¬ng vμ c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc . 

          - Qu¶n lý vμ tæ chøc gi¸o dôc häc sinh . 

          +  Sè l−îng häc sinh ( so víi ®Çu n¨m häc: tØ lÖ bá häc vμ nguyªn 
nh©n bá häc ) 

          + Khen th−ëng vμ kû luËt häc sinh . 

          + XÐt duyÖt kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh , danh s¸ch häc 
sinh l−u ban, bá häc vμ danh s¸ch häc sinh ®−îc lªn líp . 

          + Qu¶n lý, h−íng dÉn viÖc häc thªm theo qui ®Þnh , tr¸nh qu¸ t¶i. 

          + Qu¶n lý líp häc 2 buæi / ngμy vμ ®¶m b¶o vÖ sinh an toμn thùc 
phÈm ( nÕu cã ) 
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          - Phèi hîp c«ng t¸c gi÷a nhμ tr−êng víi c¸c ®oμn thÓ quÇn chóng. 

   Tr×nh tù  tiÕn hμnh thanh tra toμn diÖn  mét  tr−êng THPT ®−îc tiÕn 
hμnh theo tr×nh tù thñ tôc chung ®· ®Ò cËp ë phÇn trªn. Tuú thuéc vμo néi 
dung thanh tra mμ khi tiÕn hμnh thanh tra sÏ tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng  chñ 
yÕu cÇn thiÕt nh− nghe hiÖu tr−ëng b¸o c¸o; dù giê cña gi¸o viªn; dù c¸c 
ho¹t ®éng  kh¸c; tæ chøc  kiÓm tra häc sinh ;  kiÓm tra c¬ së vËt chÊt vμ c¸c 
lo¹i hå s¬ sæ s¸ch; trao ®æi víi ®èi t−îng  thanh tra ®Ó t− vÊn c¸c gi¶i ph¸p; 
kiÕn nghÞ víi ®èi t−îng  thanh tra vμ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn nh»m thóc 
®Èy viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖm vô cña nhμ tr−êng ;� 

  ViÖc ®¸nh gi¸ nhμ tr−êng ph¶i lÊy kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña 
nhμ tr−êng , ®Æc biÖt lμ  chÊt l−îng , hiÖu qu¶ gi¸o dôc vμ  chÊt l−îng qu¶n lý 
cña hiÖu tr−ëng lμm c¨n cø chñ yÕu; c¨n cø kÕt qu¶ xÕp lo¹i tõng néi dung 
®Ó xÕp lo¹i chung. 

   §¸nh gi¸ trªn c¬ së x¸c ®Þnh møc ®é thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña nhμ 
tr−êng vμ c«ng t¸c qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng theo c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh nh−ng 
cã xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Þa ph−¬ng vμ hoμn c¶nh cô thÓ cña nhμ 
tr−êng. 

   XÕp lo¹i 4 néi dung vμ xÕp lo¹i chung theo 4 møc : Tèt, kh¸, ®¹t yªu 
cÇu, ch−a ®¹t yªu cÇu; ®èi chiÕu víi qui ®Þnh vÒ tr−êng chuÈn quèc gia ®Ó 
®¸nh gi¸ thùc tr¹ng. 

2.3. Thanh tra ho¹t ®éng  s− ph¹m cña  gi¸o viªn. 

  Mçi n¨m häc,  Së vμPhßng GD-§T  cÊp huyÖn thanh tra Ýt nhÊt 20 % 
tæng sè gi¸o viªn cña c¸c tr−êng trùc thuéc ( 5 n¨m mçi gi¸o viªn ®−îc 
thanh tra Ýt nhÊt 1 lÇn ) . ViÖc thanh tra ho¹t ®éng  s− ph¹m cña gi¸o viªn 
THPT do Së GD-§T  x©y dùng kÕ ho¹ch . ChØ b¸o tr−íc cho gi¸o viªn sím 
nhÊt lμ mét tuÇn tr−íc khi tiÕn hμnh thanh tra, viÖc thanh tra ®ã do mét thanh 
tra viªn hoÆc céng t¸c viªn thùc hiÖn . 

  Thanh tra ho¹t ®éng  s− ph¹m  cña gi¸o viªn  nh»m ®¸nh gi¸ kh¸ch 
quan, toμn diÖn chÊt l−îng  ho¹t ®éng  s− ph¹m  cña gi¸o viªn ®Ó t− vÊn biÖn 
ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng  gi¶ng d¹y  ; ®«n ®èc viÖc tu©n thñ qui chÕ 
chuyªn m«n; x¸c ®Þnh mét trong nh÷ng c¨n cø quan träng phôc vô cho viÖc 
bè trÝ sö dông,®μo t¹o båi d−ìng vμ ®·i ngé gi¸o viªn mét c¸ch hîp lý 

  ViÖc thanh tra ho¹t ®éng  s− ph¹m  cña gi¸o viªn gåm nh÷ng néi dung 
sau: 
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 23.1 Thanh tra vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô s− ph¹m   : gåm 2 néi dung c¬ 
b¶n 

           - Thanh tra vÒ tr×nh ®é n¾m yªu cÇu cña néi dung ch−¬ng tr×nh, 
kiÕn thøc, kÜ n¨ng th¸i ®é cÇn x©y dùng cho häc sinh . 

           - Thanh tra vÒ tr×nh ®é vËn dông ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vμ gi¸o 
dôc 

    ViÖc thanh tra c¸c néi dung trªn ®−îc tiÕn hμnh th«ng qua viÖc thanh 
tra viªn dù c¸c giê lªn líp cña gi¸o viªn. Qua ®ã ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tiÕt gi¶ng 
cña gi¸o viªn theo 03 tiªu chÝ:  

 + Néi dung gi¶ng d¹y. 

 + Ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. 

 + Phong th¸i cña gi¸o viªn. 

 2.3.2 Thanh tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n: 

  - Thanh tra viÖc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh vμ kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y , gi¸o 
dôc. 

  - Thanh tra viÖc so¹n bμi, chuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc theo qui ®Þnh 

  - Thanh tra viÖc  kiÓm tra häc sinh vμ chÊm bμi theo qui ®Þnh  

             - Thanh tra viÖc b¶o ®¶m thùc hμnh thÝ nghiÖm. 

             - Thanh tra  viÖc b¶o ®¶m c¸c hå s¬ chuyªn m«n theo qui ®Þnh  

            - Thanh tra viÖc tù båi d−ìng vμ tham dù c¸c h×nh thøc båi 
d−ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô: 

            - Thanh tra viÖc tu©n thñ qui ®Þnh vÒ d¹y thªm, häc thªm ( cã vi 
ph¹m hay kh«ng vi ph¹m ). 

           2.3.3. Thanh tra kÕt qu¶ gi¶ng d¹y 

            - §iÓm  kiÓm tra hoÆc kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ m«n häc ( cã m«n häc 
kh«ng cho ®iÓm, chØ ®¸nh gi¸ b»ng nhËn xÐt ) cña häc sinh tõ ®Çu n¨m häc 
cho ®Õn thêi ®iÓm thanh tra. 

           -KÕt qu¶  kiÓm tra kh¶o s¸t  chÊt l−îng häc sinh cña c¸n bé 
thanh tra  

           - KÕt qu¶  kiÓm tra  chÊt l−îng c¸c líp gi¸o viªn d¹y so víi  chÊt 
l−îng  chung cña toμn tr−êng, cña ®Þa ph−¬ng trong n¨m häc ®ã. 
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          - So s¸nh víi kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh c¸c n¨m häc tr−íc: tØ lÖ 
lªn líp , tèt nghiÖp,häc sinh giái vμ møc ®é tiÕn bé so víi lóc gi¸o viªn míi 
nhËn líp 

          2.3.4. Thanh tra viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c. 

          Trªn c¬ së phiÕu ®¸nh gi¸ cña hiÖu tr−ëng vÒ c«ng t¸c chñ nhiÖm 
líp vμ c¸c c«ng t¸c kh¸c ®−îc ph©n c«ng cña gi¸o viªn . Thanh tra l−u ý 
nh÷ng vÊn ®Ò sau :       

            +B¶o ®¶m sÜ sè líp m×nh phô tr¸ch, qu¶n lÝ viÖc häc tËp vμ rÌn 
luyÖn cña häc sinh, qu¶n lý hå s¬, sæ s¸ch. 

  + Thùc hiÖn gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh, x©y dùng nÒn nÕp, rÌn 
luyÖn thãi quen tèt cho c¸c em, gióp ®ì c¸c häc sinh cã khã kh¨n. 

  + Chñ ®éng phèi hîp víi c¸c tæ chøc ( Sao, §éi.. ), víi gia ®×nh häc 
sinh vμ c¸c tæ chøc x· héi cã liªn quan trong gi¶ng d¹y vμ gi¸o dôc, x©y 
dùng m«i tr−êng gi¸o dôc lμnh m¹nh. 

  + KÕt qu¶ cña c¸c c«ng t¸c kh¸c ®−îc nhμ tr−êng ph©n c«ng. 

        ViÖc thanh tra ho¹t ®éng  s− ph¹m  cña gi¸o viªn tiÓu häc còng 
®−îc tiÕn hμnh theo quy tr×nh chung, nh÷ng ho¹t ®éng  cô thÓ cña thanh tra 
viªn tiÕn hμnh nh− sau: 

 -Dù c¸c giê d¹y cña gi¸o viªn  

-  KiÓm tra kh¶o s¸t  chÊt l−îng häc sinh . 

-  KiÓm tra hå s¬ chuyªn m«n  cña gi¸o viªn vμ hå s¬ cña nhμ tr−êng ®Ó 
®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n cña gi¸o viªn. 

- Thu thËp c¸c th«ng tin vÒ  chÊt l−îng häc tËp cña häc sinh qua hå s¬ 
cña tr−êng  ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¶ng d¹y  cña gi¸o viªn . 

   Sau c¸c b−íc trªn, thanh tra viªn sÏ trao ®æi kinh nghiÖm, gîi ý, 
khuyÕn nghÞ, th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Ó gióp gi¸o viªn biÕt tù ®¸nh gi¸ vμ ®Þnh 
h−íng phÊn ®Êu n©ng cao chÊt l−îng gi¶ng d¹y .Cuèi cïng lμ hoμn thiÖn hå 
s¬ thanh tra gi¸o viªn víi c¸c biªn b¶n, c¸c phiÕu dù giê vμ phiÕu ®¸nh gi¸ 
cña hiÖu tr−ëng .  

  ViÖc xÕp lo¹i gi¸o viªn theo nguyªn t¾c tæng hîp, kh«ng lÊy mÆt nμy 
bï mÆt kia, nÕu cã mÆt ®¹t tèt th× ghi nhËn biÓu d−¬ng. Gi¸o viªn ®−îc xÕp 
lo¹i nμo th× néi dung nghiÖp vô  s− ph¹m  vμ thùc hiÖn quy chÕ ®Òu ph¶i  xÕp 
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tõ lo¹i ®ã trë nªn. Néi dung kÕt qu¶  gi¶ng d¹y  vμ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô 
kh¸c cã thÓ thÊp h¬n mét bËc. 

2.4. §¸nh gi¸ mét tiÕt d¹y: 

 ViÖc ®¸nh gi¸ mét tiÕt d¹y ®−îc dùa trªn c¸c vÊn ®Ò sau. 

 2.4.1 §¸nh gi¸ tr×nh ®é nghiÖp vô s− ph¹m. 

         -Xem xÐt tr×nh ®é n¾m v÷ng môc ®Ých,  yªu cÇu, ch−¬ng tr×nh, néi 
dung gi¶ng d¹y , vÞ trÝ cña bμi d¹y trong hÖ thèng ch−¬ng tr×nh. 

    - Møc ®é n¾m v÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cña bμi d¹y, x¸c ®Þnh träng 
t©m, yªu cÇu tèi thiÓu cho c¶ líp vμ nh÷ng vÊn ®Ò cã thÓ më réng, n©ng cao 
cho nh÷ng häc sinh kh¸ giái. 

       - ViÖc gi¸o dôc th¸i ®é , t×nh c¶m cho häc sinh th«ng qua bμi d¹y. 

       - CÊu tróc cña bμi d¹y cã hîp lý kh«ng? 

       - Môc tiªu cña bμi d¹y cã ®¹t ®−îc kh«ng? 

2.4.2. §¸nh gi¸ n¨ng lùc sö dông  ph−¬ng ph¸p ( kü n¨ng s− ph¹m  ) 

  §©y lμ néi dung quan träng nhÊt cÇn xem xÐt khi ®¸nh gi¸ n¨ng lùc s− 
ph¹m  cña gi¸o viªn v× nÕu gi¸o viªn chØ n¾m ch¾c kiÕn thøc th× ch−a ®ñ ®Ó 
lμm cho häc sinh n¾m bμi tèt. Gi¸o viªn cÇn n¾m v÷ng vμ thùc hiÖn hai 
h−íng ®æi míi s− ph¹m  quan träng sau: 

        -Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c cña häc sinh , lμm cho häc sinh chñ 
®éng t×m kiÕm,chiÕm lÜnh tri thøc, rÌn luyÖn kü n¨ng, tr¸nh lμm cho häc sinh 
häc tËp mét c¸ch thô ®éng. 

        -Gi¶ng d¹y  theo  ph−¬ng ph¸p c¸ thÓ ho¸, quan t©m ®Õn ®Æc thï 
cña c¸c ®èi t−îng  häc sinh. Trªn c¬ së n¾m ®−îc n¨ng lùc, nhÞp ®é lμm viÖc, 
thãi quen lμm viÖc cña tõng häc sinh , ph¸t hiÖn nh÷ng lç hæng kiÕn thøc, 
hiÓu ®−îc nh÷ng khã kh¨n cña tõng ®èi t−îng  trong häc tËp ®Ó gióp ®ì mét 
c¸ch cã hiÖu qu¶. 

    Khi ®¸nh gi¸ n¨ng lùc sö dông ph−¬ng ph¸p cÇn xem xÐt  trªn nhiÒu 
ph−¬ng diÖn nh− c¸c khÝa c¹nh nªu d−íi ®©y: 

    - Nh÷ng ho¹t ®éng  ®¬n ph−¬ng cña gi¸o viªn  

    + Chän vμ sö dông c¸c  ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc cã phï hîp víi ®Æc 
®iÓm cña häc sinh vμ cña m«n häc hay kh«ng? ( thuyÕt gi¶ng, ®μm tho¹i, 
trùc quan, trao ®æi nhãm, c¸c ho¹t ®éng  kh¸c nhau tro ng cïng mét giê 
d¹y�) viÖc sö dông ng«n ng÷ cã trong s¸ng dÔ hiÓu hay kh«ng? 
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    +BiÕt h×nh thμnh râ rμng c¸c môc tiªu vμ tõ ®ã ®Æt vÊn ®Ò, ®−a ra chØ 
dÉn, yªu cÇu râ rμng hay kh«ng? 

     +NghÖ thuËt tr×nh bμy b¶ng, tr×nh bμy thÝ nghiÖm; lùa chän tr×nh bμy 
®å dïng d¹y häc cã ®óng lóc, ®óng môc ®Ých  hay kh«ng? 

      + Ph©n phèi thêi gian cã hîp lý hay kh«ng ( tËn dông thêi gian cho 
häc sinh lμm viÖc,ph©n bè gi÷a c¸c phÇn, gi÷a lý thuyÕt vμ luyÖn tËp ) ?  

     -C¸c biÖn ph¸p cña gi¸o viªn tæ chøc, thóc ®Èy häc sinh chñ ®éng 
häc tËp , s¸t tr×nh ®é c¸c nhãm ®èi t−îng  vμ tõng ®èi t−îng . 

      +Gi¸o viªn cã nªu vÊn ®Ò lμm cho häc sinh ®Þnh h−íng râ rμng theo 
dâi bμi häc; c¸ch h−íng dÉn, hÖ thèng c¸c c©u hái dÉn d¾t cho häc sinh tù 
t×m tßi, s¸ng t¹o ®Ó n¾m kiÕn thøc vμ rÌn kü n¨ng hay kh«ng? 

       + Gi¸o viªn cã chó ý rÌn luyÖn  ph−¬ng ph¸p häc tËp phï hîp víi 
®Æc ®iÓm m«n häc ( ý thøc  phª ph¸n, lËt l¹i vÊn ®Ò; kh¶ n¨ng tr×nh bμy vÊn 
®Ò, tù lμm thÝ nghiÖm; cñng cè hÖ thèng kh¸i niÖm, kü n¨ng sö dông thuËt 
ng÷�.) hay kh«ng? 

       + Gi¸o viªn cã kÝch thÝch häc sinh ®éng n·o, chñ ®éng lμm viÖc, 
kh«ng tiÕp thu thô ®éng hay kh«ng? ( chó ý c¶ ba nhãm tr×nh ®é kh¸ giái, 
trung b×nh, yÕu.) 
       + Gi¸o viªn gi¶ng d¹y  vμ tæ chøc ho¹t ®éng  cã phï hîp víi ®èi t−îng  
hay kh«ng? 

       + Gi¸o viªn cã tæ chøc , qu¶n lý ho¹t ®éng  theo nhãm ®Ó häc sinh 
®−îc lμm viÖc phï hîp víi n¨ng lùc hoÆc ®Ó cã thÓ trao ®æi th¶o luËn hay 
kh«ng? 

       + Gi¸o viªn cã biÕt khai th¸c lçi cña häc sinh , tËn dông c¬ héi ®Ó 
ph©n tÝch uèn n¾n lμm cho häc sinh n¾m ch¾c h¬n kiÕn thøc hay kh«ng?  

       + Gi¸o viªn ®· ®iÒu khiÓn líp häc thÕ nμo? viÖc thu hót sù chó ý 
cña häc sinh ra sao? 

       + Gi¸o viªn cã lμm chñ khi xö lý c¸c t×nh huèng s− ph¹m  hay 
kh«ng? 

       + Gi¸o viªn cã ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, kh¸ch quan kÕt qu¶ häc tËp hay 
kh«ng? 

       + Gi¸o viªn cã h−íng dÉn chu ®¸o cho häc sinh vÒ häc ë nhμ 
kh«ng? 
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       + Gi¸o viªn cã lμm chñ c¸c mèi quan hÖ víi häc sinh vμ líp häc 
hay kh«ng? 

       + Gi¸o viªn cã t¹o ®−îc kh«ng khÝ tin cËy, biÕt l¾ng nghe, ®ãng vai 
trß chñ ®¹o trong gi¶ng d¹y, lμm cho häc sinh tÝch cùc häc tËp hay kh«ng?  

     - Song song víi nh÷ng vÊn ®Ò nãi trªn, ®Ó viÖc ®¸nh gi¸ mét giê d¹y 
®−îc toμn diÖn, chÝnh x¸c, cÇn l−u ý quan s¸t häc sinh ®Ó nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ 
häc tËp giê häc ®ã. 

         2.4.3. Nh÷ng chØ b¸o quan s¸t ®Î nhËn xÐt kÕt qu¶ häc tËp trong 
giê d¹y. 

       + Th¸i ®é cña häc sinh trong líp, sù tham gia x©y dùng bμi, tÝnh 
ch¾c ch¾n cña néi dung ph¸t biÓu tr¶ lêi cña häc sinh . 

       + ViÖc vËn dông kiÕn thøc, kü n¨ng ®Ó lμm bμi tËp t¹i líp. 

       + Kh«ng khÝ vμ nhÞp ®é ho¹t ®éng cña líp, cña nhãm. 

       + NÒn nÕp häc tËp cña häc sinh . 

       + Quan hÖ cña c¸c nhãm hoÆc tõng häc sinh víi nhau. 

   ViÖc ®¸nh gi¸ mét tiÕt d¹y dùa trªn viÖc ®¸nh gi¸ ba mÆt nãi trªn vμ 
xÕp thμnh c¸c møc ®é : Tèt, Kh¸, §¹t yªu cÇu, Ch−a ®¹t yªu cÇu. 

 
Chương II 

Thực trạng việc tổ chức thanh tra giáo dục ở Phòng GD - ĐT 
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

I. Vài nét về bức tranh giáo dục Can Lộc. 
Can Lộc ngày nay và Thiên Lộc 560 năm trước là vùng đất thuộc phủ 

La Sơn: Phía tây giáp Đức Thọ, phía đông giáp Thạch Hà, phía Nam giáp 
Hương Khê, Hương Sơn, bắc giáp Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, có diện tích 285 
km2 với dân số khoảng 2.218.116 người. Toàn huyện có 29 xã và 1 thị trấn, 
có 6 xã thuộc diện miền núi và 13 xã thị trấn có đồng bào theo đạo thiên 
chúa. Nền kinh tế của huyện thuần nông, chậm phát triển, bình quân hộ 
nghèo là 30%. Giao thông mấy năm gần đây đã có nhiều tiến bộ, phong trào 
nhựa hoá, bê tông hoá đường thôn ngõ xóm phát triển mạnh. Hiện nay, 
100% hộ dân có điện dùng, có khoảng 60% hộ dân có phương tiện nghe 
nhìn, 30% hộ dân có phương tiện giao thông cơ giới. 

Về văn hoá giáo dục: huyện Can Lộc là huyện có truyền thống hiếu 
học, từ xưa có nhiều người đỗ đạt cao hoặc nổi tiếng giỏi dang. Thời Lê đã 
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có câu: "Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc". Toàn huyện có 3 cụm văn hoá nổi 
tiếng cả nước. Cụm văn hoá Sạc Sơn với dòng họ Nguyễn Huy ở Trường 
Lưu, dòng họ Phan ở Lan Kiều, dòng họ Nguyễn ở Kiệt Thạch, dòng họ 
Nguyễn ở Mật Thiết với La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Cụm văn hoá Ngạn 
Sơn với họ Ngô ở làng Trảo Nha 18 đời Quận công, có thi hào Xuân Diệu 
nổi tiếng. Cụm văn hoá Phù Lưu với cha con Đặng Tất, Đặng Dung, anh em 
Hà Tôn Mục, Hà Tôn Quyền ở xã Tùng Lộc, tể tướng triều Nguyễn Văn 
Giai, Chi gia trang của cụ Nguyễn Hiệt Chi với Nguyễn Hằng Chi, Nguyễn 
Đổng Chi, Nguyễn Từ Chi ở Ích Hậu. 

Tình hình GD - ĐT ở Can Lộc năm năm gần đây ổn định và phát triển 
vững chắc. Can Lôc là huyện thứ tư trong toàn tỉnh (và tỉnh Hà Tĩnh là tỉnh 
thứ 14) đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS vào tháng 12 năm 2002. Hiện 
tại, ngành GD - ĐT Can Lộc đã xây dựng được 25/36 trường TH đạt tiêu 
chuẩn quốc gia giai đoạn I trong đó có 6 đơn vị đang xây dựng trường tiểu 
học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II. Can Lộc là huyện có phong trào xã hội 
hoá giáo dục mạnh nhất tỉnh và có tiếng trong cả nước. Hội khuyến học của 
huyện phát triển sâu rộng trong xã hội đến từng dòng họ, gia đình, thu hút 
ngân quỹ hàng tỷ đồng hàng năm. Đảng bộ và chính quyền địa phương thực 
sự quan tâm đến từng bước đi của ngành GD - ĐT. 

Hiện tại Can Lộc có 30 trường mầm non, 36 trường tiểu học và 28 
trường THCS với tổng lượngcán bộ giáo viên là 2145 người. Ngành học 
mầm non có lưu lượng hàng năm khoảng 13.500 cháu, ngành học phổ thông 
có 48.746 em (tiểu học 26326 em, THCS 22420 em) . Tổng số cán bộ, 
chuyên viên, công nhân viên của Phòng GD - ĐT Can Lộc là 17 người. 
Trong đó lãnh đạo: 3 , chuyên viên: 8. 

 
II. Một số kết quả đạt được trong thanh tra giáo dục 
1. Xây dựng lực lượng. 
- Phòng đã xây dựng đựơc một lực lượng thanh tra đầy đủ theo tiêu 

chuẩn mà Quyết định 478/QĐ ra ngày 11/3/1993 của Bộ GD - ĐT đã quy 
định. Cơ cấu thành phần có đủ các bộ phận chức năng của Phòng GD - ĐT 
để thanh tra tất cả các lĩnh vực hoạt động sư phạm của nhà trường và thanh 
tra giáo viên. 
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Thanh tra viên kiêm nhiệm (cộng tác viên thanh tra) được lựa chọn 
xứng đáng là những cán bộ quản lý trường học, các giáo viên đủ các bộ môn 
có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm quản lý, có năng lực sư phạm, ý 
chí trách nhiệm cao, có khả năng tư vấn về quản lý và chuyên môn vững 
xuất sắc. Đội ngũ thanh tra đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra, xác 
định rõ mục tiêu công tác, biết sâu sắc về đổi mới công tác dạy học của từng 
môn học, ngành học, bậc học. 

2. Nguồn lực tài chính. 
Hàng năng có định mức cụ thể về ngân sách kinh phí, chi phí công tác 

thanh tra giáo dục theo quy định. 
Chế độ bồi dưỡng thực hiện đúng theo thông tư 16/TT-LB ngày 

23/8/1995 của liên Bộ GD - ĐT và Bộ Tài chính. 
3. Tổ chức hoạt động thanh tra. 
Xây dựng kế hoạch kiểm tra - thanh tra năm học được hoàn thành từ 

trước khi bước vào năm học mới để triển khai và gửi tới các trường, hướng 
dẫn các trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học. 

Xây dựng kế hoạch thanh tra giáo dục từ đầu năm học để triển khai và 
tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ thanh tra 

Kế hoạch thanh tra được xây dựng theo từng đợt, từng học kì, và cả 
năm học: 

- Kế hoạch thanh tra toàn diện đạt 58,5% số trường 
- Kế hoạch thanh tra toàn diện lao động sư phạm nhà giáo đạt 44,4% 

tổng số giáo viên, 
- Tổ chức hoạt động thanh tra theo từng đoàn, cụ thể: Ngành học mầm 

non: 01 đoàn, bậc tiểu học: 02 đoàn, bậc THCS: 02 đoàn. Các đoàn thanh tra 
đều do thanh tra viên của Phòng phụ trách. 

- Thanh tra khiếu nại tố cáo do các thanh tra viên của phòng GD - ĐT 
đảm nhận, thực hiện, khi có yêu cầu phải thanh tra. 

4. Nội dung thanh tra. 
Kiểm tra nội bộ trường học bao gồm: kiểm tra lao động sư phạm của 

giáo viên, kiểm tra tổ, khối chuyên môn, kiểm tra học sinh, kiểm tra cơ sở 
vật chất, thiết bị dạy học. 

Công tác thanh tra giáo dục cấp huyện gồm: 
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- Thanh tra hoạt động sư phạm của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà 
trường 

- Thanh tra viên thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục 
- Thanh tra chất  lượng GD - ĐT. 
- Thanh tra công tác quản lý của hiệu trưởng. 
5. Hình thức thanh tra giáo dục 
Thanh tra toàn diện 58% số đơn vị trường học. Đoàn thanh tra là việc 

có lịch thông báo trước. 
Thanh tra từng mặt: thanh tra có chọn lọc theo yêu cầu nhiệm vụ của 

từng thời điểm và tại mỗi đơn vị cụ thể/ 
Thanh tra chuyên đề: thanh tra theo Quyết định của từng đợt, tổ chức 

thanh tra theo đoàn, thông báo trước lịch thanh tra. Thanh tra 100% các đơn 
vị về chuyên đề: Dạy và học, quảnlý, cơ sở vật chất, thanh tra 60% số đơn vị 
về việc thực hiện đổi mới chương trình lớp 1 và lớp 6. 

Thanh tra đột xuất: Phát sinh từ nhiệm vụ của từng thời điểm. 
Thanh tra thường kì: theo nội dung công việc theo kế hoạch đã hướng 

dẫn. 
6. Kết quả thanh tra trong 2 năm học: 2000 - 2001 và 2006 - 2007. 
Kết quả thanh tra toàn diện nhà trường. 
Biểu 1: Kết quả thanh tra năm học 2000 - 2001. 
 
 
 
 

Số đơn vị 
MN được thanh 

tra 

số trường 
TH được thanh 

tra 

Số trường 
THCS được 

thanhtra 

Tổng số 
đơn vị được 

thanh tra 

TS: 14 = 
46,6% 

TS: 15 = 
41,6% 

TS: 12 = 
42,8% 

TS: 41 = 
43,6% 

Đ Đ Đ Đ 
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Biểu 2: thanh tra kết quả năm học 2001 - 2002. 
 

Số đơn vị 
MN được thanh 

tra 

số trường 
TH được thanh 

tra 

Số trường 
THCS được 

thanhtra 

Tổng số 
đơn vị được thanh 

tra 

TS: 17 = 
56,6% 

TS: 20 = 
66,6% 

TS: 18 = 
64,28% 

TS: 55 = 
58,5% 

Đ 

 

Đ 

0  

Đ 

 

Đ 

2 5 6  
 
Những vấn đề lớn đúc rút ra sau khi thanh tra toàn diện các đơn vị 

trường học: Cần phải tăng cường việc thanh tra lao động sư phạm của nhà 
giáo để có phân loại đội ngũ chính xác. Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm cho những đối tượng giáo viên chưa cập yêu cầu. Quản lú đơn vị quản 
lý bằng pháp chế thì mới duy trì tốt kỷ cương nhà trường. 

Kết quả thanh tra nhà giáo: 
- Những kết luận rút ra: đánh giá thực chất đội ngũ của từng đơn vị và 

toàn huyện. Giúp đỡ cho các nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho 
giáo viên cập chuẩn 

Thanh tra khiếu nại tố cáo trong 2 năm học 2000 - 2001 và 2001 - 
2002: Tổng số khiếu nại tố cáo: 08 

Thanh tra phòng GD - ĐT đã giải quyết 08 đơn đạt tỉ lệ 100% 
Kết luận: từ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng GD - ĐT đã kịp 

thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, uấn nắn những sai lệch trong quản lý tài 
chính, quản lý lao động, quản lý chuyên môn của các nhà trường góp phần 
phát huy quyền dân chủ, giữ vững kỉ cương, pháp luật, chống tệ nạn quan 
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liêu, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của các đơn vị nhà trường, củng cố 
niềm tin đối với giáo viên và cha mẹ học sinh. 

III. Một số hạn chế tồn tại 
Bên cạnh những thành tựu có được về công tác thanh tra giáo viên 

trong sự nghiệp phát triển GD - ĐT ở huyện Can Lộc, công tác thanh tra 
giáo dục còn tồn tại những điểm sau: 

1. Tuy cán bộ chuyên môn của phòng GD - ĐT là thanh tra viên 
chuyên ngành phụ trách các đoàn thanh tra, nhưng công việc đột xuất nhiều 
bị chồng chéo dẫn đến hạn chế trong việc chỉ đạo các Đoàn thanh tra của 
ngành mình phụ trách 

2. Số cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực phẩm chất đạo đức để bổ 
nhiệm thanh tra viên kiêm nghiệm thì thường phải đảm đương nhiều công 
việc của nhà trường. Việc xây dựng lịch thanhtra khó khăn ở những giai 
đoạn cao điểm của năm học. 

3. Bộ phận nhỏ giáo viên ở thế hệ trước đào tạo chưa cập chuẩn năng 
lực hạnc hế, kết quả giảng dạy thấp, bất cập đối với giảng dạy hiện đại 

4. Ngân sách của các trường tự quản, tuy có thuận lợi song thực tế cho 
thấy hiệu quả không cao. Hiệu trưởng chỉ tập trung vào "Chứng từ - Hoá 
đơn" nhiều mà giành thời gian nâng cao chuyên môn giảm. 

5. Đội ngũ thanh tra viên, tuy đủ phẩm chất, năng lực để đảm nhiệm 
công việc những vì phần lớn thanh tra viên kiêm nhiệm do được bổ nhiệm từ 
các trường nên không tránh khỏi nể nang trong đánh giá xếp loại giáo viên. 
Đặc biệt một số môn : Ngoại ngữ, thể dục, nhạc, học, kĩ thuật còn thiếu do 
chưa được đào tạo chính quy 

6. Công việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và thường xuyên rút kinh 
nghiệm trong công tác thanh tra giáo dục chưa được liên tục. 

 
Chương III 

Một số biện pháp thực hiện công tác thanh tra trong giáo dục ở 
phòng GD - ĐT Can Lộc 

I. Chuyển nhận thức về hoạt động thanh tra giáo dục 
1. Thanh tra giáo dục có trách nhiệm thực hiện các văn bản có tính 

pháp quy một cách nghiêm túc, đầy đủ, sáng tạo và linh hoạt 
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2. Cần thiết phải trang bị đầy đủ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 
ngành GD - ĐT những hiểu biết có tính hệ thống về vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của thanh tra để họ làm tốt hoạt động giáo dục trong và ngoài 
nhà trường và ủng hộ cán bộ thanh tra khi làm nhiệm vụ 

3. Bên cạnh đội ngũ thanh tra viên kiêm nhiệm đủ mạnh, phòng GD - 
ĐT cần có đội ngũ thanh tra viên chuyên ngành đủ về số lượng, tạo điều 
kiện làm tốt nhiệm vụ thanh tra giáo dục một cách thường xuyên liên tục, 
giúp các đơn vị nhà trường trong huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
trong quản lý và trong chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của 
hoạt động giáo dục. 

4. Cần có hướng tập trung vào làm tốt công tác thanh tra quản lý vì 
quản lý tốt vviẹc dạy và học ở từng đơn vị là việc thiết thực nhất nhằm nâng 
cao chất lượng dạy và học. Thanh tra công tác quản lý là thanh tra việc kiểm 
tra nội bộ trường học của các nhà trường. 

5. Cần có chế độ khen thưởng hợp lí trong công tác thanh tra giáo dục 
đối với các đơn vị trường học có tác dụng giúp đỡ, động viên phong trào dạy 
và học. Cụ thể đối với những đơn vị trường làm tốt cần có thưởgn về vật 
chất. Phần thưởng là những trang thiết bị cần thiết cho dạy và học như thiết 
bị nghe nhìn, máy vi tính, bộ âm ly.. hoặc những dụng cụ thể thao phục vụ 
cho hoạt động ngoại khoá. 

6.Người cán bộ thanh tra phải biết kết hợp chặt chẽ và lồng ghép các 
phương pháp thanh tra để có kết quả như ý muốn. 

7. Thông tin là nền tảng của quản lý. Chính vậy mà người cán bộ 
thanh tra phải biết chọn lọc, xử lý thông tin nhằm tìm được những thông tin 
chính xác đề giúp hệ quản lý hoạt động có hiệu quả. 

8. Đối với việc thanhtra chuyên môn ngoài việc dự giờ lên lớp, thanh 
tra viêncần kiểm tra sự chuẩn bị của giáo viên thông qua khâu chuẩn bị giáo 
án, đồ dùng, thiết bị dạy học. 

9. khi thanh tra toàn diện một giáo viên để xếp loại công tác khác 
được giao cần lấy ý kiến của Hiệu trưởng, nếu là giáo viên chủ nhiệm cần 
kiểm tra nề nếp học tậo, sinh hoạt, phương tiện phục vụ học tập của học 
sinh. 

II. Thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế 
và tồn tại được nêu trong phần thực trạng. 
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1. Xây dựng lực lượng. 
1.1 Phải có đội ngũ cán bộ thanh tra tốt, có đạo đức, có tư tưởng xã 

hội chủ nghĩa, biết quản lý. Lúc sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi 
trọng lực lượng cán bộ, người coi đó là gốc của thắng lợi: "Có cán bộ tốt, 
việc gì cũng xong". Người còn nói: Cán bộ "Là tiền vốn của đoàn thể"/ Có 
vốn mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thnàh 
công tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn. Cán bộ 
tốt theo Hồ Chí Minh là "công bộc của dân", là "việc gì có hại cho dân ta 
phải hết sức tránh". Người căn dặn: "Cán bộ từ trên xuống dưới, từ Bác đến 
cán bộ xã đều là đầy tớ của nhân dân". Đây là một quy luật mà lịch sử và 
quá trình cách mạng Việt Nam đã thể hiện.  

Qua nghiên cứu hoạt động thanh tra giáo dục ở huyện Can Lộc, chúng 
tôi hoàn toàn thấy rõ quy luật ấy, đơn vị nhà trường nào cũng có cán bộ tốt 
thì giáo dục đều phát triển. Vì thế, trong việc xây dựng lực lượng thanh tra 
giáo dục tại phòng GD - ĐT Can Lộc cần có cán bộ tốt với nghĩa đầy đủ của 
nó. Đo là 8 phẩmn chất của người cán bộ:  

- Có khả năng, tư cách 
- Dũng cảm, kiên quyết, không độc đoán 
- Toàn tâm toàn ý 
- Thái độ công  bằng 
- Tinh thần trách nhiệm cao 
- Trung thực 
- Cởi mở, khen mà không nịnh, sửa mà không đay nghiến. 
- Quan tâm đến mọi người. 
1.2 Tiêu chuẩn chọn cử thanh tra viên kiêm nhiệm được thực hiện 

theo Quyết định số 473/QĐ ngày 11/3/ 1993 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT, 
nhưng về mặt trình độ đào tạo của thanh tra viên sẽ hạ thấp hơn, để khắc 
phục điều này bằng con đường bồi dưỡng để nâng cao trình độ của thanh tra 
viên kiêm nhiệm. 

Hàng năm, thanh tra huyện Can lộc tiến hành khảo sát, đánh giá một 
cách cụ thể từng cộng tác viên thanh tra ở cơ sở. Thông qua thực tế quá trình 
thực thi công việc, chúng tôi có sự phân loại năng lực cán bộ làm công tác 
thanh tra giáo dục theo các tiêu chí rất chi tiết nhằm tạo cơ sởe cho việc tái 
bổ nhiệm nhiệm kì 2 năm. Với cách làm đó, ngay sau khi bổ nhiệm lực 
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lượng thanh tra giáo dục đủ về số lượng, mạnh về chất lượng sẽ tạo điều 
kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra giáo dục. 

Đội ngũ thanh tra viên của phòng GD - ĐT huyện Can Lộc: 
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2. Xây dựng phương pháp của thanh tra viên trong hoạt động 

thanh tra giáo dục 
2.1. Thanh tra lao động sư phạm nhà giáo. 
Phương pháp đánh giá để kết luận của thanh tra mang tính khoa học 

và thuyết phục trong việc thanh tra giáo viên, chúng tôi xây dựng một số 
phương pháp thanh tra như sau: 

- Dựa vào quá trình đào tạo, nguồn gốc đào tạo, kết quả tự học, tự bồi 
dưỡng, ý thức trau dồi nghề nghiệp. 

- Dựa vào thời gian trực tiếp giảng dạy, hay chỉ đạo chuyên môn ở các 
đơn vị trường học, tổ khối chuyên môn. 

- Dựa vào hồ sơ giảng dạy của giáo viên theo quy định của Bộ, sở GD 
- ĐT. 

- sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng tự làm (Nếu có) và danh hiệu thi 
đua đã đạt được. 

- Hiệu quả giảng dạy: tỉ lệ học sinh lên lớp, học sinh tốt nghiệp, học 
sinh giỏi các cấp, chất lượng học tập của học sinh môn giảng dạy, kết quả 
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khảo sát chất lượng của trường với học sinh của lớp, bộ môn phụ trách theo 
các mốc thời gian: đầu năm, giữa năm, cuối năm. 

- Dựa vào nhận xét đánh giá của tổ chuyên môn, của ban giám hiệu 
nhà trường, tham khảo ý kiến của học sinh và cha mẹ học sinh. 

- Dự giờ nhận xét, đánh giá trực tiếp của thanh tra viên. 
Để đánh giá người học được hiệu quả, người thanh tra phải đặt đối 

tượng thanh tra vào hoàn cảnh cụ thể của nhà trường, căn cứ vào các điều đã 
nêu trên và chú ý đến cả hoàn cảnh sinh hoạt tình cảm riêng tư của đối tượng 
để đưa ra những kết luận xác đáng có tính thuyết phục, đảm bảo được tính 
pháp lý về xếp loại, lại vừa tư vấn yêu cầu bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp 
vụ để giúp đối tượng thanh tra có hướng phấn đấu vươn lên trong nghề 
nghiệp. 

2.2. Thanh tra công tác quản lý của hiệu trưởng  
Căn cứ vào điều lệ trường phổ thông, để đạt được kết quả thanh tra 

theo những nội dung quy định thì người thanh tra phải xây dựng một phương 
pháp thanh tra có tính khoa học, sát với yêu cầu, nhiệm vụ mà người cán bộ 
quản lý phải thực hiện. 

- Phải xây dựng kế hoạch thanh tra cụ thể, chi tiết. 
- Phải thu thập thông tin trước khi kiểm tra. Cụ thể là: 
+ Thu thập thông tin qua kết quả đánh giá quá trình công tác đã diễn 

ra. 
+ Thu thập thông tin qua dư luận đánh giá của giáo viên, học sinh, cha 

mẹ học sinh. 
+ Nghe báo cáo của hiệu trưởng, và ý kiến của các thành viên đại diện 

của các tổ khối chuyên môn, các đoàn thể trong trường 
- Kiểm tra hồ sơ quản lý theo quy định, 
- Đánh giá hiệu quả quản lý qua kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà 

trường. 
2.3. Thanh tra khiếu nại, tố cáo. 
Công tác thanh tra khiếu nại, tố cáo vốn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm. 

Chính vì vậy với mỗi nhà trường phải thực hiện những giải pháp tối ưu nhất 
để không có hiện tượng khiếu nại, tố cáo xảy ra. Từ đó khi thanh tra khiếu 
nại, tố cáo của một đơn vị trường học cần phải kiểm tra xem nhà trường đó 
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tổ chức triển khai cho cán bộ công chức,  học tập quy chế dân chủ trong hoạt 
động cơ quan trường học, học về luật giáo dục, luật lao động, pháp lệnh cán 
bộ công chức, điều lệ nhà trường phổ thông, luật khiếu nại, tố cáo tại cơ sở. 

Ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc công khai các 
nội dung hoạt động: 

- Kế hoạch các mặt hoạt động giáo dục 
- Kế hoạch tuyển sinh và tổ chức thi cử. 
- Quản lý tài chính, tài sản. 
- Đăng kí bình xét, xếp loại thi đua. 
- Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tại các đơn vị nhà trường có 

đúng luật, quyền hạn không. 
- Thanh tra xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo. 
3. Tăng cường trang bị phương tiện và các điều kiện làm việc cho 

thanh tra viên phục vụ trong thanh tra giáo dục. 
Mỗi thanh tra viên đều được trang bị các phương tiện phục vụ cho 

hoạt động thanh tra giáo dục như sau: 
- Thẻ thanh tra viên kiêm nhiệm, 
- Các loại hồ sơ, biểu mẫu phục vụ cho hoạt động thanh tra 
- Các văn bản pháp quy làm cơ sở pháp lý cho thanh tra:  
+ Thông tư số 13/GD - ĐT  ngày 12/9/1994 của bộ GD - ĐT (hướng 

dẫn thanh tra trường tiểu học) 
+ Thông tư số 13/GD - ĐT ngày 04/8/1997 của Bộ GD - ĐT (Hướng 

dẫn thanh tra ngành mầm non). 
+ THông tư số 12/GD - ĐT ngày 04/8/1997 của Bộ GD - ĐT (hướng 

dẫn thanh tra bậc trung học). 
Mỗi đoàn thanh tra đều được trang bị đầy đủ Quyết định thanh tra của 

mỗi đợt. 
Mỗi giáo viên được trang bị một túi hồ sơ. 
Thanh tra lao động sư phạm: Một quyển gồm các biểu mẫu ghi kết 

quả thanh tra trong 5 năm học, các biểu mẫu ghi biên bản thanh tra. 
4. Xây dựng kế hoạch, nội dung thanh tra 
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Xây dựng kế hoạch, nội dung thanh tra toàn bộ trường học (KTNB - 
TH) để chỉ đạo các đơn vị nhà trường. 

Hoạt động KTNB - TH là một yêu cầu có tính pháp chế được quy 
định trong Quyết định số 478/QĐ của Bộ GD - ĐT ngày 11/3/1993. Công 
tác KTNB - TH là chức năng quản lý đảm bảo các hoạt động sư phạm có 
hiệu quả của hiệu trưởng nhằm kiểm tra, theo dõi, xem xét, đánh giá các 
hoạt động sư phạm trong phạm vi nội bộ nhà trường, xác định kết quả giáo 
dục cho phù hợp với mục tiêu kế hoạch nội dung, quy chế đã được đề ra. 
Đồng thời đánh giá toàn bộ các hoạt động dạy và học trong nội bộ nhà 
trường giúp ban giám hiệu xác định, xử lý kịp thời những lệch lạc, thiếu 
thót, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, đạt được mục tiêu giáo dục đề 
ra. 

Nội dung kiểm tra nội bộ trường học bao gồm kiểm tra giáo viên theo 
4 tiêu chuẩn: 

- Tiêu chuẩn 1: Trình độ nghiệp vụ thông qua giờ dạy. 
- Tiểu chuẩn2: Thực hiện quy chế thông qua việc soạn, giảng, chấm, 

xây dựng kế hoạch. 
- Tiêu chuẩn 3: Hiệu quả giáo dục được thể hiện trong các chỉ tiêu về 

chất lượng. 
- Tiêu chuẩn 4: Công tác khác được giao (chủ nhiệm, tổ khối trưởng, 

tổng phụ trách…) 
Kết quả kiểm tra nội bộ phải ghi vào hồ sơ thanh ta lao động sư phạm 

của từng cán bộ, công chức và được lưu giữ trong túi hồ sơ của từng cán bộ, 
giáo viên tại văn phòng để theo dõi liên tục trong nhiều năm 

kiểm tra tổ, khối chuyên môn: Hiệu quả triển khai các hoạt động 
chuyên môn qua việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kết quả thực 
hiện của tập thể cán bộ giáo viên trong tổ khối, 

Kiểm tra học sinh: Kết quả giáo dục về tư tưởng, đạo đức tác phong, 
khả năng tiếp thu và rèn luyện về kiến thức, kĩ năng, ý thức tự giác chấp 
hành nội quy học tập, kết quả giáo dục thể chất, giáo dục pháp luật. 

Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Phòng làm việc, phòng học 
và các công trình phụ khác. Các trang thiết bị trong và ngoài phòng học và 
phòng làm việc như: bàn, ghế, bảng, giá sách… Phòng thí nghiệm gồm có 
công tác quản lý, tổ chức và hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học. Thư viện, tủ 
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sách, trang thiết bị phòng đọc, công tác quả lý và hiệu quả sử dụng;. Cảnh 
quan sư phạm, vệ sinh, y tế học đường. 

Kế hoạch, nội dung, tổ chức thực hiện hoạt động của thanh tra giáo 
dục cấp huyện 

Thanht ra hoạt động sư phạm của đội ngũ nhà giáo, nhân viên nhà 
trường bao gồm:  

Thống kê phân loại đội ngũ: Số lượng, chất lượng, phân công lao 
động, ý thức tổ chức kỷ luật, hồ sơ chuyên môn (tổ , khối, cá nhân) quy chế 
chuyên môn (giảng dạy, chủ nhiệm), năng lực chuyên môn (Kiến thức, 
phương pháp, kết quả). Tự bồi dưỡng chuyên môn, tư tưởng chính trị. 

Cơ sở vật chất: Thực trạng về số lượng, chất lượng phòng học, các 
phòng chức năng, bàn ghế và các loại trang thiết bị khác. Cảnh quan trường 
học theo tiêu chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp. Ngân sách giành cho hoạt động giáo 
dục của nhà trường, việc chấp hành văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm 
quyền, nguyên tắc quản lý tài chính và hiệu quả sử dụng kinh phí giáo dục. 

Thanh tra việc thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục: việc thực hiện 
kế hoạch về số lượng lớp, học sinh. Kế hoạch biện pháp duy trì sỹ số, chống 
bỏ học, hạn chế lưu ban. Công tác phổ cập giáo dục. 

Thanh tra chất lượng giáo dục đào tạo: Kiểm tra việc thực hiện 
chương trình nội dung, kế hoạch giáo dục. Kiểm tra việc thực hiện các hoạt 
động giáo dục từng mặt thông qua lịch hoạt động cụ thể, từng thời gian. 
Trình độ giảng dạy của giáo viên thông qua dự giờ, thăm lớp. Đánh giá kết 
quả học tập của học sinh qua khảo sát chất lượng. 

Thanh tra chất lượng GD - ĐT: kiểm tra việc thực hiện chương trình 
nội dung, kế hoạch giáo dục. Kiểm tra việc thực hiện chương trình nội dung, 
kế hoạch giáo dục. Kiểm tra thực hiện các hoạt động giáo dục từng mặt 
thôgn qua lịch hoạt động cụ thể, từng thời gian. Trình độ giảng dạy của giáo 
viên thông qua dự giờ, thăm lớp. Đánh giá kết quả học tập của học sinh qua 
khảo sát chất lượng. 

Thanh tra công tác quản lý của hiệu trưởng: kế hoạch năm, học kỳ, 
tháng của trường và từng bộ phận. Sổ ghi nghị quyết của hội đồng sư phạm. 
Sổ sơ kết hàng tháng của hiệu trưởng. Sổ phân công cán bộ, giáo viên, nhân 
viên. Sổ kiểm tra dự giờ của hiệu trưởng. 
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Kế hoạch và hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học, sổ theo dõi thu chi tài 
chính trong và ngoài ngân sách, sổ quản lý tài sản, sổ đăng bộ, sổ điểm, hồ 
sơ tuyển sinh, khen thưởng, kỉ luật, hồ sơ phổ cập. Nghị quyết hoạt động các 
bộ phận trong nhà trường, nghị quyết bộ tứ, ban giám hiệu, ban thi đua… kết 
quả công tác của hiệu trưởng trong quản lý, chỉ đạo các hoạt động giáo dục 
của nhà trường. Thực hiện kế hoạch năm học, quản lý chuyên môn, quản lý 
tài chính cà cơ sỏ vật chất, quản lý đội ngũ, tự kiểm tra nội bộ, xã hội giáo 
dục, thực hiện các nhiệm vụ của các địa phương, công tác thi đua khen 
thưởng, thông tin quản lý giáo dục. 

5. Hình thức thanh tra giáo dục. 
- Thanh tra toàn diện: sẽ tổ chức tiến hành thanhtra ít nhất 1/4 số đơn 

vị trường học trong một năm học. Đoàn thanh tra làm việc có lịch thông báo 
trước. 

- Thanh tra từng mặt: Thanh tra chọn lọc theo yêu cầu nhiệm vụ của 
từng thời điểm và tại mỗi đơn vị cụ thể 

- Thanh tra chuyên đề: thanh tra theo từng đợt, tổ chức theo đoàn có 
Quyết định của trưởng phòng GD - ĐT, thông báo lịch làm việc trước 1 
tuần, chỉ tiêu thanh tra 100% các đơn vị, chuyên đề được thanh tra: quản lý 
lao động sư phạm, cơ sở vật chất. 

- Thanh tra đột xuất: Phát sinh từ nhiệm vụ cụ thể của từng thời điểm 
như nề nếp đầu năm học, nề nếp trước và sau tết âm lịch, thanh tra ôn tập thi 
tốt nghiệp 

- Thanh tra từng thời kỳ: theo nội dung công việc trong kế hoạch năm 
học, cụ thể: thanh tra đội ngũ, cơ sở vật chất chuẩn bị khai giảng, thanh tra 
kế hoạch phát triển giáo dục, thanh tra dạy thêm và học thêm… 

6. Tiến trình thanh tra và xử lý kết quả sau thanh tra. 
- xây dựng kế hoạch 
- Họp đoàn thanh niên triển khai kế hoạch và nhiệm vụ thanh tra 
- Xuất trình Quyết định thanh tra đến đơn vị thanh tra 
- Công bố kế hoạch và nội dung thanh tra đối với cơ sở được thanh tra 
- Nghe hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ giáo dục 

nhà trường. 

 40



- Kiểm tra hoạt động giảng dạy của giáo viên, chất lượng học tập của 
học sinh, thăm nắm các hoạt động hỗ trợ giáo dục khác 

- Kiểm tra hoạt động của các tổ khối chuyên môn, cơ sở vật chất, 
khung cảnh sư phạm và môi trường, công tác quản lý của hiệu trưởng, phó 
hiệu trưởng, các mối quan hệ của nhà trường với các đoàn thể xã hội. 

- Hội ý đoàn để đánh giá, xếp loại, tư vấn và kiến nghị với nhà trường 
và các yêu cầu thanh tra 

- Tập hợp các biên bản và hồ sơ thanh tra tại phòng GD - ĐT tổng hợp 
kết quả thanh tra của đoàn và đánh giá, nhận xét và thông báo tới các đơn vị 
nhà trường trong toàn huyện để rút kinh nghiệm. 

 
 

Phần III. Kết luận. 
I. Một số kết luận 

Thấm nhuần tinh thần của nghị quyết Đại hội IX của Đảng Cộng sản 
Việt Nam thế kỷ 21 là thế kỷ của nền kinh tế tri thức. Căn cứ vào điều kiện 
và hoàn cảnh cụ thể của GD - ĐT huyện Can Lộc trong thời kì công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước. Bằng lý luận đã được bồi dưỡng, cùng với thực 
tiễn tìm hiểu công tác TTGD chúng tôi có thể khẳng định rằng công tác 
thanh tra có một vị trí quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Thanh 
tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới". Công tác thanh tra có hiệu lực hay 
không đòi hỏi người quản lý phải nắm chắc, vững vàng những vấn đề lý luận 
về công tác thanh tra giáo dục và vận dụng sáng tạo ở địa phương mình. 

Từ việc tìm hiểu công tác chỉ đạo công tác thanh tra của Phòng GD - 
ĐT huyện Can Lộc Hà Tĩnh trong mấy năm qua, chúng tôi có thể rút ra một 
số bào học kinh nghiệm sau: 

1. Phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về mặt nhận thức đối với công tác 
TTGD 

2. Cần tập trung xây dựng và hoàn thiện bộ máy thanh tra giáo dục, 
đặc biệt coi trọng việc lựa chọn đội ngũ thanh tra viên kinh nghiệm 

3. Luôn luôn quan tâm đến chế độ, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần 
cho lực lượng thanh tra viên. 

4. Tăng cường cải tiến phương pháp, hình thức, nội dung thanh tra 
nhằm đạt kết quả chất lượng và hiệu quả 
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5. Cụ thể hoá các nội dung thanh tra bằng cách chuẩn đánh giá đề việc 
nhận xét và xếp loại đúng, chính xác, có tác dụng thiết thực đối với nhà 
trường và giáo viên. 

 Do yªu cÇu cña thùc tiÔn gi¸o dôc vμ ®μo t¹o: HÖ thèng gi¸o dôc quèc 
d©n réng lín gåm nhiÒu tæ chøc, c¬ quan, c¬ së gi¸o dôc ë nh÷ng tÇng bËc 
kh¸c nhau víi nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n kh¸c nhau vμ hÖ thèng 
c¸c lo¹i h×nh tr−êng häc; mÇm non, phæ th«ng, bæ tóc v¨n ho¸, chuyªn 
nghiÖp- d¹y nghÒ, cao ®¼ng, ®¹i häc, qu¶n lý, båi d−ìng�rÊt ®a d¹ng víi 
nh÷ng môc tiªu, kÕ ho¹ch ®μo t¹o, ph−¬ng ph¸p ®μo t¹o kh¸c nhau�Do ®ã, 
l·nh ®¹o vμ qu¶n lý ph¶i kiÓm tra, thanh tra ®Ó ®¸nh gi¸, ph¸t hiÖn, ®iÒu 
chØnh, gióp ®ì vμ phßng ngõa, trªn c¬ së ®ã ®Ó rót kinh nghiÖm c¶i tiÕn c¬ 
chÕ qu¶n lý vμ hoμn thiÖn chu tr×nh qu¶n lý míi phï hîp vμ cã hiÖu qu¶ h¬n. 

Ho¹t ®éng gi¸o dôc vμ ®μo t¹o ë c¸c lo¹i h×nh tr−êng häc rÊt ®a d¹ng vμ 
phøc t¹p. §Ó ®¹t ®−îc môc tiªu qu¶n lý, qu¶n lý ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra 
gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô d¹y häc cña thÇy vμ trß, c¸c ho¹t ®éng 
phôc vô cho viÖc d¹y vμ häc cña c¸n bé nh©n viªn. Tr×nh ®é, tr¸ch nhiÖm cña 
gi¸o viªn, c¸n bé, häc sinh kh«ng ®ång ®Òu, do vËy kh«ng thÓ hoμn toμn phã 
mÆc cho sù tù gi¸c cña hä. Thanh tra ®Ó gióp ®ì vμ ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng 
sai sãt lÖch l¹c ®ång thêi ®éng viªn nh÷ng ng−êi lμm tèt c«ng viÖc cña m×nh.  
Thanh tra th−êng xuyªn t¹o nªn nÒn nÕp kû c−¬ng trong hÖ thèng gi¸o dôc. 

 
II. Một số kiến nghị. 
Để thực hiện tốt công tác thanh tra giáo dục ở cấp phòng GD - ĐT 

quận (huyện) nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện 
nay, chúng tôi có một số kiến nghị sau đây: 

Để giải quyết vấn đề nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, Bộ GD 
- ĐT cần ban hành các văn bả pháp quy đồng bộ, điều chỉnh một số lĩnh vực 
sau: 

- Cơ chế hoạt động của thanh tra giáo dục: Thanh tra giáo dục phải trở 
thành một tổ chức độc lập tương đối với quản lý giáo dục để vừa giữ gìn kỷ 
cương phép nước trong giáo dục đào tạo và các cơ quan GD - ĐT vừa bảo vệ 
được những quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân 
dân lao động. 
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- xác định cơ chế tổ chức bộ máy thanh tra giáo dục phù hợp với 
nhiệm vụ của thanh tra trong giai đoạn mới, đặc biệt kiện toàn tổ chức thanh 
tra giáo dục cấp huyện: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt 
động thanh tra và lưu hồ sơ, tăng cường đội ngũ thanh tra viên chuyên trách 
(Theo lĩnh vực chuyên môn, quản lý, khiếu nại tố cáo, và theo chuyên 
ngành: môn học, cấp học). 

- Ban hành chế độ chính sách đảm bảo các điều kiện thiết yếu cho 
công tác thanh tra: Về quyền lợi, quyền hạn và nghĩa vụ của cán bộ thanh 
tra, về kinh phí cấp cho hoạt động thanh tra (hiện tại ngân sách GD - ĐT chỉ 
thanh toán chế độ khi thanh tra viên hoàn thành bộ hồ sơ kiểm tra toàn diện 
giáo viên, chưa có chế độ chi trả cho các hoạt động thanh tra khác: Thanh tra 
chuyên đề, thanh tra quản lý, và cũng không chủ động được kinh phí cho 
thanh tra khiếu nại, tố cáo, vì sự xuất hiện không lường trước và mức độ 
phức tạp, tốn kém không giống nhau của từng sự vụ). 

- Trên đây là toàn bộ nội dung nghiên cứu của chúng tôi về công tác 
thanh tra giáo dục ở phòng GD - ĐT huyện Can Lộc. Mặc dù tiểu luận đã đề 
xuất được hệ thống giải pháp về công tác thanh tra giáo dục trên địa bàn cấp 
huyện như trên nhưng còn nhiều khía cạnh chưa đề cập tới, rất mong được 
sự góp ý của thầy giáo. Mong muốn cuối cùng của chúng tôi là vươn tói sự 
hoàn thiện, có kết quả, hiệu quả cao và bền vững trong công tác quản lý giáo 
dục nói chung và công tác thanh tra nói riêng. 
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