SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS&THPT NÀ CHÌ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /KH-TrNC

Nà Chì, ngày 15 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH
Kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2017-2018
Căn cứ văn bản số 992/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc
hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 của Sở GD & ĐT
Tỉnh Hà Giang;
Thực hiện Công văn số 1047/SGDĐT-TTr ngày 08 tháng 9 năm 2017 của
Sở GD&ĐT Hà Giang về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ
trường học năm học 2017-2018;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng được qui định tại Thông tư số
12/2011/TT-BGDĐT Ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông
có nhiều cấp học;
Trường THCS&THPT Nà Chì xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học
2017-2018 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Tình hình đội ngũ CBGV:
- Tổng số CBQL,CB GV hiện có: 51 người
Chia ra:
+ CBQL: 03 người
+ GV cấp THCS: 15 người
+ GV cấp THPT: 26 người
+ Số cán bộ và nhân viên phục vụ: 7 người (Kế toán: 01; Thư viện: 01;
Thiết bị: 02; Y tế: 01; Văn thư -Thủ quỹ: 01; Bảo vệ theo NĐ68: 01)
2. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT, của Huyện uỷ, UBND huyện;
Sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các xã có
HS theo học tại trường, các cơ quan đóng trên địa bàn Huyện Xín Mần;
- Sự quan tâm sát sao của BGH nhà trường, hoạt động có hiệu quả của các
Tổ chuyên môn và các bộ phận khác trong toàn trường.
- Nhìn chung cán bộ giáo viên nhà trường yên tâm công tác và nhiệt tình
trong giảng dạy, sự cố gắng liên tục vượt qua những khó khăn của thầy và trò, sự
phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các địa phương và hội Cha mẹ học sinh.
- Văn bản thanh, kiểm tra các cấp hướng dẫn kịp thời, ngày càng hoàn
chỉnh tạo cơ sở pháp lý và nhiệm vụ cho công tác kiểm tra tại trường.
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- Trách nhiệm cán bộ quản lý từ cấp tổ trở lên đối với công tác kiểm tra
được nâng cao. Ý thức tự kiểm tra của giáo viên ngày càng được phát huy.
3. Khó khăn:
- Một số CBGV do điều kiện xa gia đình nên chưa thực sự yên tâm công
tác,
- Chất lượng đầu vào thấp nên kết quả giáo dục chưa cao, khối 6 nhiều em
đọc viết chưa thông tha ̣o, tỷ lệ đọc viết chưa thông thạo còn nhiều. Khối 10 chất
lượng đầu vào thấ p, cá biệt có HS viết đọc rất chậm.
- Sự quan tâm đến việc học tập của học sinh từ phía gia đình còn chưa cao
đặc biệt là khối THCS, một số phụ huynh hiểu chưa đúng về xã hội hóa nên không
tham gia đóng góp, ỷ lại trông chờ vào nhà nước.
- Những phong tục tập quán lạc hậu ở vùng sâu, vùng xa, nhận thức của gia
đình yếu nên cho con xây dựng gia đình sớm, không quan tâm dẫn đế nhiều học
sinh bỏ học giữa chừng.
- Công tác tự kiểm tra của giáo viên và các tổ, ban trong trường chưa trở
thành tự giác và thường xuyên.
II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ:
Kiểm tra nội bộ năm học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ
đạo của Ban giám hiệu, các Tổ chuyên môn, Tổ hành chính của Trường
THCS&THPT Nà Chì. Trên cơ sở đó để thực hiện tốt các chỉ thị nhiệm vụ năm
học của Bộ GDĐT, của ngành về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017-2018.
Kiểm tra, xác định mức độ chấp hành pháp luật, chấp hành nội qui, qui định
của trường; mức độ thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện mục tiêu, kế hoạch
của trường, của tổ chuyên môn; mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của các
đơn vị và cá nhân trong trường. Qua đó đánh giá đúng đối tượng, rút được những
bài học, kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp để thúc đẩy, nâng hiệu quả công tác
của từng cá nhân, đơn vị và hiệu quả quản lý của nhà trường.
Kết qủa kiểm tra nhằm đánh giá những ưu điểm và khuyết điểm trong việc
chỉ đạo và thực hiện chức trách nhiệm vụ trong năm học 2017-2018 đồng thời làm
cơ sở để đánh giá, xếp loại CBGV cuối năm học và bình xét thi đua khen thưởng.
III. NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Kiểm tra các hoạt động quản lí giáo dục:
a. Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học:
- Mục đích: Rà soát các nội dung xây dựng trong kế hoạch có đảm bảo
thính khả thi trong quá trình hoạt động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với
các hoạt động của nhà trường trong năm học.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 100% các loại kế hoạch của BGH, các tổ chuyên môn,
cán bộ giáo viên.
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- Biện pháp: Huy động tối đa 100% cán bộ quản lý tham gia kiểm tra, rà
soát.
b. Kiểm tra thường xuyên:
- Mục đích:
+ Kiểm tra giờ giấc, việc thực hiện chương trình, thời khóa biểu, lịch báo
giảng, giáo án đồ dùng dạy học trước khi lên lớp, ký sổ đầu bài, sinh hoạt chủ
nhiệm với học sinh.
+ Ban giám hiệu, ban chấp hành Công đoàn, tổ trưởng trực tiếp kiểm tra,
ghi vào sổ trực và đôn đốc nhắc nhở để CBGV hoàn thiện các nhiệm vụ được
phân công.
- Chỉ tiêu: 100% CBGV được kiểm tra.
- Biện pháp: BGH, Các tổ trưởng tham gia kiểm tra.
2. Kiểm tra các hoạt động quản lý chuyên môn, dạy - học và giáo dục:
2.1. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:
- Mục đích:
+ Trình độ nắm yêu cầu của nội dung, chương trình, kiến thức, kỹ năng,
thái độ cần xây dựng cho học sinh.
+ Chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của giáo viên trong giảng dạy, tạo
động lực để giáo viên phấn đấu vươn lên.
+ Trình độ vận dụng phương pháp giảng dạy, giáo dục
+ Kiểm tra thông qua xem xét giờ dạy của giáo viên
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 30% số giáo viên trong toàn trường.
- Biện pháp: Sử dụng đội ngũ tổ trưởng, giáo viên cốt cán tham gia kiểm
tra; những giáo viên chưa có tiết đều phải tham gia dự giờ.
2.2 Việc thực hiện quy chế chuyên môn.
- Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục .
- Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học theo quy định.
- Bảo đảm thực hành thí nghiệm.
- Bảo đảm các hồ sơ chuyên môn theo quy định.
- Tự bồi dưỡng và tham dự các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ.
- Tuân thủ quy định về dạy thêm, học thêm.
2.3 Kết quả giảng dạy:
- Điểm kiểm tra của học sinh từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra.
- Khảo sát chất lượng học sinh của người kiểm tra.
- Học sinh giỏi bộ môn.
* Tổng hợp, so sánh đối chiếu với chỉ tiêu đã đăng ký đầu năm
2.4 Thực hiện các nhiệm vụ khác:
- Công tác chủ nhiệm lớp.
- Công tác được phân công.
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- Hoạt động đoàn thể, xã hội.
* Kiểm tra thông qua hồ sơ, xem xét thực tế, hiệu quả của công việc.
3. Kiểm tra toàn diện tổ chuyên môn và tổ Văn phòng:
- Kiểm tra toàn diện tối thiểu 3/4 số giáo viên, nhân viên trong tổ
- Kiểm tra kế hoạch, việc tổ chức thực hiện kế hoạch và hiệu quả kế hoạch
của tổ.
- Kiểm tra nội dung sinh hoạt, các chuyên đề chuyên môn, việc bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, nhân viên, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học
sinh yếu của tổ.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách qui định của tổ chuyên môn, tổ Văn phòng
4. Kiểm tra chuyên đề: Tùy theo tình hình thực tế trong từng giai đoạn,
nhà trường có thể quyết định tổ chức kiểm tra chuyên đề, đi sâu vào một trong
những nội dung của kiểm tra toàn diện nêu trên.
5. Kiểm tra vụ việc: Nhằm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong nhà trường, góp phần làm lành mạnh hóa trường
học, bảo đảm một môi trường giáo dục trong sáng, thân thiện.
6. Kiểm tra các hoạt động quản lí hành chính:
6.1. Kiểm tra việc sắp xếp, bảo quản thiết bị, đồ dùng dạy học:
- Mục đích:
+ Kiểm tra việc xây dựng kế hoa ̣ch sử dụng thiết bi,̣ đồ dùng dạy học.
+ Tổ chức hợp lí thời gian cho giáo viên mượn các thiết bị, đồ dùng dạy học
đảm bảo theo qui định.
+ Theo dõi, đánh giá - rút kinh nghiê ̣m thông qua hê ̣ thố ng hồ sơ mượn thiết
bị dạy học của giáo viên.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 100% các thiết bị, đồ dùng dạy học của nhà trường.
- Biện pháp: Huy động giáo viên các bộ môn, các tổ trưởng cùng BGH
kiểm tra.
6.2. Kiểm tra việc sắp xếp, bảo quản Thư viện:
- Mục đích:
+ Kiểm tra việc xây dựng kế hoa ̣ch thư viên.
̣
+ Tổ chức hơ ̣p lí thời gian cho giáo viên - học sinh tham gia đo ̣c sách,
mươ ̣n sách ta ̣i thư viện.
+ Theo dõi, đánh giá - rút kinh nghiệm thông qua hê ̣ thố ng hồ sơ thư viêṇ sổ tự học, tự bồ i dưỡng của giáo viên và sự tham gia đo ̣c sách của ho ̣c sinh.
+ Công tác bày trí, bố trí và gìn giữ sách - thiế t bi ̣của nhà trường.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 100% số sách tham khảo, SGK của nhà trường.
- Biện pháp: Huy động các tổ trưởng, giáo viên cùng BGH kiểm tra.
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
1. Tháng 9 năm 2017
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TT

Đối tượng
kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Người kiểm tra

Dự kiến thời
gian tiến
hành kiểm
tra

I. Các hoạt động quản lý giáo dục:
1

2

1
2
3

1
2

BGH; Tổ
Xây dựng kế hoạch
trưởng CM;
cá nhân được
giao nhiệm vụ
Việc bố trí, sắp xếp lớp học; Hiệu trưởng
việc bố trí sử dụng đội ngũ và các phó
CBGV
hiệu trưởng

Kiểm
tra Hiệu trưởng, các
toàn diện
phó HT
Kiểm tra
thường
xuyên

Hiệu trưởng tự
kiểm tra

II. Các hoạt động quản lý chuyên môn dạy và học
Kiểm tra việc điều hành,
Kiểm
tra Ban giám hiệu;
quản lý của các Tổ chuyên Các tổ trưởng, theo chuyên giáo viên cốt cán
môn, nhóm chuyên môn
nhóm trưởng
đề
Kiểm tra kế hoạch dạy học
Kiểm
tra Các tổ trưởng
của giáo viên
Giáo viên
theo chuyên CM
đề
Kiểm tra hoạt động của một
Kiểm tra đột Bí thư Đoàn TN,
lớp học
Học sinh
xuất
tổ trưởng CN
III. Các hoạt động quản lý hành chính
Kiểm tra hoạt động văn thư, Cán bộ văn Kiểm tra
Hiệu trưởng, thư
lưu trữ
thư
theo chuyên kí HĐ
đề
Kiểm tra công tác lao động, Cán bộ phụ Kiểm tra đột Phó hiệu trưởng
vệ sinh, quản lý khu lưu trú
trách
xuất
phụ trách lưu trú

Ngày 15/9

Ngày 15/9

Ngày 15/9

Ngày 20/9

Ngày 25/9

2. Tháng 10 năm 2017
TT

Nội dung kiểm tra

Đối tượng
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Người kiểm tra

Dự kiến thời
gian tiến
hành kiểm
tra

I. Các hoạt động quản lý giáo dục:
1

2

Kiểm tra việc sử dụng cơ sở Hiệu trưởng,
vật chất; kiểm kê cơ sở vật các cá nhân
chất hàng năm
được giao
nhiệm vụ
Việc tổ chức phối hợp với Chủ tịch CĐ;
các tổ chức; đoàn thể Bí thư ĐTN
(CĐ,ĐTN)

Kiểm tra
định kì

Hiệu trưởng tự
kiểm tra

Kiểm tra
thường
xuyên

Hiệu trưởng và
Ban chi ủy
Ngày 10/10

Ngày 05/10

II. Các hoạt động quản lý chuyên môn dạy và học
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1
2
3

1
2

Tổ trưởng; giáo
Kiểm tra các hoạt động sư Giáo viên ( 06 Kiểm tra
viên cốt cán
phạm của giáo viên
đ/c)
toàn diện
Kiểm tra toàn
Từ ngày 15/10
diện
Kiểm tra việc thực hiện quy
Kiểm tra đột Các tổ trưởng
định về hồ sơ chuyên môn
Giáo viên
xuất
CM, GV cốt cán.
Kiểm tra việc thực hiện đổi
Phó hiệu trưởng;
mới kiểm tra, đánh giá học Giáo viên
Kiểm
tra các tổ trưởng
sinh, việc chấm chữa, trả bài
theo chuyên CM; GV cốt cán.
Ngày 20/10
kiểm tra
đề.

III. Các hoạt động quản lý hành chính
Kiểm tra việc lập hồ sơ, quản Cán bộ phụ
Kiểm
tra Hiệu trưởng, thư Ngày 25/10
lý hồ sơ sổ sách nhà trường
trách
theo chuyên kí HĐ
đề
Kiểm tra công tác lao động, Cán bộ phụ Kiểm tra đột Phó hiệu trưởng
vệ sinh, quản lý khu lưu trú
trách
xuất
phụ trách phong
trào

3. Tháng 11 năm 2017
TT

Đối tượng
kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Người kiểm tra

Dự kiến thời
gian tiến
hành kiểm
tra

I. Các hoạt động quản lý giáo dục:

1

2

1

2

3

Kiểm tra việc sử dụng kinh
phí mua sắm tài sản cồng,
mua sắm thiết bị, đồ dùng
dạy học

Hiệu trưởng,
phó hiệu
trưởng; kế
toán và các cá
nhân được
giao nhiệm vụ
Kiểm tra việc phối hợp với Hiệu trưởng,
Ban đại diện CMHS
GV
Chủ
nhiệm

Kiểm tra
thường
xuyên

Hiệu trưởng tự
kiểm tra
Ngày 10/11

Kiểm tra
thường
xuyên

Hiệu trưởng, cán
bộ cốt cán kiểm Ngày 15/11
tra

II. Các hoạt động quản lý chuyên môn dạy và học
Tổ trưởng; giáo
Kiểm tra các hoạt động sư Giáo viên (10 Kiểm
tra viên cốt cán
Từ ngày 01/11
phạm của giáo viên
đ/c)
toàn diện
Kiểm tra toàn
diện
Kiểm tra việc thực hiện quy
Kiểm tra
Các tổ trưởng
định về hồ sơ chuyên môn
Giáo viên
theo chuyên CM, GV cốt cán. Từ ngày 15/11
đề
Kiểm tra việc thực hiện tự
Phó hiệu trưởng;
bồi dưỡng của giáo viên
Giáo viên
Kiểm tra
các tổ trưởng
Ngày 25/11
theo chuyên CM; GV cốt cán.
đề.
III. Các hoạt động quản lý hành chính
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1
2

Kiểm tra các phòng thí
nghiệm thực hành; phòng tin
học; phòng thư viện
Kiểm tra hồ sơ việc thực hiện
các cuộc vận động và phong
trào thi đua

Cán bộ phụ
trách
Cán bộ phụ
trách

Kiểm tra đột Các phó hiệu Ngày 10/11
xuất
trưởng; các Tổ
trưởng CM
Kiểm tra
Hiệu trưởng; chủ
theo chuyên tịch CĐ; Ban chi Ngày 15/11
đề
ủy; Bí thư Đoàn
TN

4. Tháng 12 năm 2017

TT

Đối tượng
kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Người kiểm tra

Dự kiến thời
gian tiến
hành kiểm
tra

I. Các hoạt động quản lý giáo dục:
1

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Tất cả các bộ
năm học (Học kì I)
phận

Chuyên đề

Hiệu trưởng, Phó
hiệu trưởng, Tổ
CM

Đầu tháng 12

2

1
2

II. Các hoạt động quản lý chuyên môn dạy và học
Sổ sách các tổ CM, kế hoạch Tổ CM
Chuyên đề
Hiệu phó
CM
Tiến độ chương trình, việc Giáo viên
Chuyên đề
Hiệu phó
vào điểm, chấm, trả bài cho
HS

05/12
05/12

3

1

III. Các hoạt động quản lý hành chính
Kiểm tra việc thực hiện chi Kế toán
Chuyên đề
BGH
trả chế độ học sinh

Tháng 12

2

5. Tháng 1+2 năm 2018
TT

Đối tượng
kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Người kiểm tra

Dự kiến thời
gian tiến
hành kiểm
tra

I. Các hoạt động quản lý giáo dục:
1
2

Kế hoạch năm học (HKII)

BGH

Tự kiểm tra

BGH

- Các loại kế hoạch thực
BGH
Tự kiểm tra
BGH
hiện các hoạt động của nhà
trường.
II. Các hoạt động quản lý chuyên môn dạy và học

05/01
05/01

7

- Sổ ghi chép của tổ chuyên
môn.
1

- Sổ theo dõi đánh giá xếp
loại của giáo viên hàng
tháng.

Tổ CM

Chuyên đề

Hiệu phó

10/01

Tổ CM

Chuyên đề

Hiệu phó

10/01

- Kế hoạch học kỳ II
2

1

- Kế hoạch tự kiểm tra của
tổ trưởng đối với giáo viên.

III. Các hoạt động quản lý hành chính
Việc quản lí hồ sơ, sổ sách Văn thư
Chuyên đề
Hiệu trưởng
của học sinh

15/01

6. Tháng 3 năm 2018
TT

Nội dung kiểm tra

Đối tượng
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Người kiểm tra

Dự kiến thời
gian tiến
hành kiểm
tra

I. Các hoạt động quản lý giáo dục:
1
2

1
2

1

Chỉ đạo phối hợp với các tổ Hiệu trưởng,
chức đoàn thể
Ban chi ủy
Hiệu quả của việc Phối hợp BGH, GVCN
với ban đại diện cha mẹ HS

Chuyên đề

Hiệu trưởng

Chuyên đề

Hiệu trưởng

II. Các hoạt động quản lý chuyên môn dạy và học
Tiến độ thực hiện chương Tổ CM
Chuyên đề
BGH
trình
Thi nghề phổ thông
Tổ CM
Chuyên đề
BGH
III. Các hoạt động quản lý hành chính
Bảo quản, sử dụng thiết bị CB Thư viện, Chuyên đề
BGH
dạy học
thiết bị

05/3
10/3

Đầu tháng 3
Đầu tháng 3

10/3

7. Tháng 4+5 năm 2018
TT

Nội dung kiểm tra

Đối tượng
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Người kiểm tra

Dự kiến thời
gian tiến
hành kiểm
tra

I. Các hoạt động quản lý giáo dục:
1

Quản lí, điều hành của các tổ Tổ CM
CM

Chuyên đề

BGH

Đầu tháng 4

8

2

1
2

II. Các hoạt động quản lý chuyên môn dạy và học
Tiến độ chương trình
Tổ CM
Chuyên đề
BGH
Các loại hồ sơ của học sinh Tổ CM
khối 12

Chuyên đề

BGH

Cuối tháng 4,
đầu tháng 5
10/5

3

1

III. Các hoạt động quản lý hành chính
Quyết toán các loại chế độ Tổ HC
Chuyên đề
BGH
cho HS
Quản lí sổ sách
Tổ HC
Chuyên đề
BGH

25/5
25/5

2

8. Tháng 6+7 năm 2018
TT

Đối tượng
kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Người kiểm tra

Dự kiến thời
gian tiến
hành kiểm
tra

I. Các hoạt động quản lý giáo dục:
1

Kế hoạch tuyển sinh, bồi BGH
dưỡng hè

Tự kiểm tra

BGH

Trực hè

Tự kiểm tra

BGH

BGH

2

1

Bảo quản CSVC

III. Các hoạt động quản lý hành chính
Hành chính
Chuyên đề
BGH

Ngày 01 hàng
tháng theo kế
hoạch
Ngày 01 hàng
tháng theo kế
hoạch
Tháng 6,7

9. Tháng 8 năm 2018
TT

Nội dung kiểm tra

Đối tượng
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Người kiểm tra

Dự kiến thời
gian tiến
hành kiểm
tra

I. Các hoạt động quản lý giáo dục:
1

Bồi dưỡng hè của CBGV

CBGV

Chuyên đề

BGH

2

Xây dựng kế hoạch

BGH

Tự kiểm tra

BGH

1

II. Các hoạt động quản lý chuyên môn dạy và học
Phân công chuyên môn
Tổ CM
Chuyên đề
Hiệu phó phụ
trách CM
Sắp xếp TKB
Tổ CM
Chuyên đề
Hiệu phó phụ
trách CM

2

15/8
20/8

15/8
15/8

9

1
2

III. Các hoạt động quản lý hành chính
Quản lí, sắp xếp thiết bị, thư Tổ hành chính Chuyên đề
Hiệu phó phụ
viện, SGK
trách CM
Văn phòng phẩm, sổ sách Tổ hành chính Chuyên đề
Hiệu trưởng
văn phòng

10/8
10/8

Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra nội bộ của Ban giám hiệu Trường
THCS&THPT Nà Chì năm học 2017-2018. Hiệu trưởng yêu cầu Phó hiệu trưởng,
Ban thanh tra nhân dân, Tổ trưởng hành chính, Tổ chuyên môn trong nhà trường
căn cứ nội dung để xây dựng kế hoạch cho các bộ phận và tổ chức thực hiện.
Trong quá trình thực hiện kế hoạch có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế (nếu
có thay đổi Ban giám hiệu sẽ điều chỉnh cho hợp lý với nhiệm vụ thực hiện năm
học).
Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 của Trường
THCS&THPT Nà Chì./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (B/C);
- Ban giám hiệu;
- CBGV toàn trường;
- Lưu VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Quang Thức
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