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Số: 9 /2021/KH-TTND        Tân Thành, ngày 15  tháng 5 năm 2021 

 

BÁO CÁO  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN  

NĂM HỌC 2021 – 2022 
 

      Năm học 2021 - 2022 cùng với mọi hoạt động của nhà trường nhằm thực 

hiện tốt nhiệm vụ năm học và không ngừng đưa phong trào của nhà trường 

ngày một đi lên. Ban thanh tra nhân dân trường THCS Tân Thành đã phát huy 

trách nhiệm và năng lực của mình giám sát mọi hoạt động trong nhà trường 

nhằm mục đích xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.  

      Với nhiệm vụ giám sát, kiểm tra cùng với Ban chấp hành Công đoàn, Ban 

Giám Hiệu nhà trường, năm học qua Ban thanh tra đã hoạt động theo kế 

hoạch. Thay mặt Ban thanh tra tôi xin đánh giá những hoạt động của ban 

thanh tra trong năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:  

  I/ THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN  

      Hoạt động chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng trong nhà trường, nhằm 

không ngừng nâng cao trình độ giáo viên và chất lượng học tập của học sinh. 

Chính vì vậy Ban thanh tra đã có kế hoạch giám sát, kiểm tra cùng với sự 

giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường, Ban thanh tra đã kiểm tra hoạt động 

chuyên môn của nhà trường và đi đến kết luận như sau:  

- Dạy đúng, đủ chương trình, đúng tiến độ và đúng thời khóa biểu, thực 

hiện đúng quy định của ngành, của bộ giáo dục quy định.  

- Tổ chức ôn tập kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kì đúng kế 

hoạch, đúng quy định. 

- Thực hiện đúng thông tư hướng dẫn trong việc đánh giá, ghi điểm, 

xếp loại học sinh.  

- Thực hiện đúng quy chế khen thưởng.  

- Nhà trường kết hợp với chuyên môn đã tổ chức dự giờ thăm lớp và 

xếp loại chuyên môn hàng tháng, học kì, cả năm học theo đúng kế hoạch và 

đảm bảo tính trung thực, khách quan.  

- Đã tổ chức tốt việc kiểm tra hồ sơ, giáo án, xếp loại đúng theo quy 

chế chuyên môn.  

- Tổ chức, tham gia tốt các hoạt động: Thi giáo viên – học sinh giỏi cấp 

trường, cấp huyện; thi đồ dùng dạy học; thi văn  chữ đẹp cho học sinh. 

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua khác trong giáo viên và học sinh.  

- Công tác tuyển sinh được thực hiện theo đúng thời gian và nguyên 

tắc.  

II/ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH  

 Được sự hỗ trợ của nhà trường và đồng chí kế toán, Ban thanh tra nhân 

dân đã tiến hành giám sát việc thực hiện thu chi trong nhà trường. Kết quả 

mọi hoạt động về thu chi các loại quỹ đều có sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, 

các chứng từ thu chi hợp lệ, không có biểu hiện sai trái, hoạt động tài chính 

trong nhà trường được thực hiện chặt chẽ, công khai.  



 

 

III / CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ   

 Các đoàn thể trong nhà trường đóng vai trò cơ bản trong mọi hoạt 

động. Năm học qua, tổ chức công đoàn đã cùng với Ban giám hiệu đưa nghị 

quyết hội nghị CC-VC-NLĐ vào thực hiện trong năm học. Việc thực hiện quy 

định nội bộ được đa số các công đoàn viên chấp hành tốt dưới sự giám sát của 

Ban chấp hành công đoàn và sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường. Kết 

quả việc thực hiện các chỉ tiêu do hội nghị CC-VC-NLĐ đề ra được cán bộ, 

giáo viên, công nhân viên cơ bản hoàn thành. Ban giám hiệu nhà trường cũng 

như cán bộ giáo viên, CNV trong nhà trường đã thực hiện đúng điều lệ nhà 

trường và các quy chế khác.  

IV/ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  

  Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường hàng năm 

được bồi dưỡng chính trị, nắm được chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc 

thực hiện mọi hoạt động của nhà trường được ban giám hiệu, ban chấp hành 

công đoàn cụ thể hoá trong nghị quyết hội nghị CC-VC-NLĐ, đại hội công 

đoàn vì vậy đa số các công đoàn viên thực hiện đúng với quy định của nhà 

trường và của ngành nói chung. Ban thanh tra đã phối hợp với Ban giám hiệu 

nhà trường, giải thích những vướng mắc, kịp thời lắng nghe những ý kiến của 

công đoàn viên, có hướng giải quyết để công đoàn viên hiểu rõ, hiểu đúng 

mọi vấn đề.  

KẾT LUẬN: Tập thể cán bộ giáo viên trường THCS Tân Thành thực 

hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 

CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2021 - 2022 

- Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 

về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; 

- Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn 

Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân 

trong trường học; 

- Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị CC - VC - NLĐ và Nghị quyết của Ban 

chấp hành công đoàn trường THCS Tân Thành; 

Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THCS Tân Thành đề ra kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 với những nội dung cụ thể sau: 

I/ MỤC TIÊU: 

 Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo 

dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội 

quy, quy chế của nhà trường của ngành.  

 Nâng cao nhận thức trong CC, VC, NLĐ chấp hành quy chế chuyên môn 

và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến 

trong phong trào thi đua.  

 Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình 

trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn.  



 

 

Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, 

bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của  CC - VC - NLĐ trong nhà 

trường.  

Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 

cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo.  

 II/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN:  

 Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND 

nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của 

CC, VC, NLĐ tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt 

nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong nhiều năm 

trước. Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới như sau: 

1- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trưởng chính sách, 

phát luật của Đảng và Nhà nước đối với các tổ chức trong nhà trường. 

2- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết 

mà  

các hội nghị CC – VC - NLĐ tại các năm học đề ra đối với các tổ chức và cá 

nhân trong nhà trường 

3- Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao 

động và hoạt động tài chính trong nhà trường.  

4- Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác 

giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở và 

của Ban TTND cấp trên. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo theo 

đúng thẩm quyền và trách nhiệm quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tình 

thương, trách nhiệm trong nhà trường nhằm mục đích góp phần đưa nhà 

trường phát triển cả chất và lượng theo phương hướng hoạt động tại các năm 

học.  

III/ BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: 

Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của CC – VC - NLĐ, thu thập các tài 

liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân. Có trách nhiệm trong thực hiện 

những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND  

Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban 

chấp hành công đoàn, Hiệu trưởng nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện 

pháp khắc phục. Đồng thời BTT yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ 

tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.  

         Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng, hàng quí, trước khi 

kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung, vấn đề đột xuất ) 

 IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

         Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung, tổng hợp tình hình, 

phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo.  

        Một đồng chí ủy viên làm thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy, 

quy chế, Nghị quyết HN  CC - VC - NLĐ của trường.  

       Một đồng chí ủy viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản 

trong nhà trường, giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và việc thực 

hiện chế độ chính sách cho  CC - VC - NLĐ trong nhà trường.  

         Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc 

đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình 



 

 

công tác. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau, kiến nghị những vấn 

đề còn tồn đọng. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường.  

Với sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ của BCH công đoàn, sự giúp 

đỡ của lãnh đạo  nhà trường, Ban thanh tra nhân dân trường THCS Tân Thành 

sẽ phát huy vai trò của mình nhằm xây dựng tập thể giáo viên, công nhân viên 

đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. 

          T. M BCHCĐ 

                Chủ tịch 

 

 

 

          Lê Văn Ngỗng Nhỏ 

Tân Thành, ngày 15 / 5 /2021 

          TM Ban TTND 

             Trưởng ban 

 

 

           Lê Văn Thẳng 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


