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I. Các văn bản pháp lý:      
Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về 

nhiệm chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; 
Căn cứ Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối 
với giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thuộc ngành 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 
 Căn cứ Công văn số 1918/SGDĐT-TTr ngày 30/9/2019 của Sở GD&ĐT Bà 
Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai công tác thanh tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 
thanh tra nội bộ và kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020; 

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THCS 
Xuyên Mộc; 

Căn cứ Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 
Căn cứ các văn bản có liên quan. 

II. Mục đích, yêu cầu: 
Công tác kiểm tra nội bộ trường học phải là một hoạt động quản lý thường 

xuyên của Hiệu trưởng, một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới công tác quản 
lý, là khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình quản lý đảm bảo tạo lập mối quan hệ 
ngược thường xuyên kịp thời giúp Hiệu trưởng hình thành cơ chế điều chỉnh 
hướng đích trong quá trình quản lý nhà trường, có tác dụng đôn đốc, hỗ trợ và giúp 
đỡ các đối tượng kiểm tra làm việc tốt hơn, có hiệu quả hơn.  
        Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp đến 
nội dung và đối tượng trong nhà trường, xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành việc 
thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên, các bộ phận trong nhà 
trường. Đối chiếu với những quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện 
hành để khẳng định được những mặt đã làm được, chưa làm được, phát huy ưu 
điểm, khắc phục hạn chế, điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập 
thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. 
        Công tác kiểm tra nội bộ phải thực hiện trên nguyên tắc : thủ trưởng vừa là 
chủ thể kiểm tra, kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ của Hiệu trưởng được 
ghi trong khoản 1 Điều 19 Điều lệ trường trung học, vừa là đối tượng kiểm tra, 
Hiệu trưởng thực hiện công khai hóa các hoạt động, các thông tin quản lý nhà 
trường để ban kiểm tra nội bộ kiểm tra. 
III. Nhiệm vụ: 
     1. Nhiệm vụ trọng tâm: 

Kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Bộ 
GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 
Thực hiện nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác, những hoạt động thiết 



thực, phù hợp điều kiện của nhà trường, gắn việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà 
trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và 
học sinh với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành. 

Kiểm tra công tác đổi mới quản lý của Hiệu trưởng theo chức năng và nhiệm vụ 
của Hiệu trưởng. Tập trung vào nội dung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác 
quản lí, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công trong việc thực hiện kế hoạch 
năm học. Kiểm tra công tác của các cá nhân giữ chức vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ 
được giao. 

Kiểm tra việc thực hiện các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; 
đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ 
thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện 
phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ 
năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, 
nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 
thông trong dạy và học; tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học 
tiếng Anh trong nhà trường. 

 Kiểm tra việc thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo 
dục hướng nghiệp ở các khối lớp, phân luồng học sinh sau THCS. 

 Kiểm tra công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
     2. Các nhiệm vụ cụ thể: 
         - Thành lập Ban kiểm tra nội bộ. 
         - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ sát thực tiễn, đảm bảo tính thường 
xuyên, liên tục và có tác dụng thiết thực. 
         - Ban kiểm tra nội bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả theo kế hoạch kiểm tra, 
đảm bảo đầy đủ các nội dung kiểm tra, thực hiện đúng mục tiêu đề ra, tập trung 
kiểm tra trách nhiệm quản lý của thủ trưởng, các bộ phận, các tổ chuyên môn căn 
cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học: kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận 
động và phong trào thi đua; kiểm tra việc thực hiện chương trình; kiểm tra việc 
quản lý và sử dụng thiết bị dạy học; kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp 
dạy học, kiểm tra, đánh giá; xếp loại 2 mặt của học sinh; kiểm tra việc dạy thêm 
học thêm; kiểm tra việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, xét lên lớp, tuyển 
sinh; công tác thi đua khen thưởng.  
         - Ban kiểm tra nội bộ phối hợp với Ban TTND giải quyết kịp thời các nội 
dung liên quan, kiến nghị Hiệu trưởng, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý đúng 
thẩm quyền và xử lý dứt điểm sau kiểm tra. 
         - Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ vào kế hoạch năm học. Xử lý kết quả, 
báo cáo đánh giá toàn diện, rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn kiểm tra trong 
năm học và những năm tiếp theo. 
IV. Nội dung kiểm tra: 
    1. Kiểm tra toàn diện nhà trường: 
        - Kiểm tra về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên dựa theo vị trí việc làm 
(đủ, thiếu, trình độ đào tạo, tỷ lệ đạt chuẩn, tỷ lệ giữa các môn,…); công tác thi 
đua, khen thưởng; công tác xây dựng nguồn, quy hoạch, bổ nhiệm…. 
        - Kiểm tra việc thực hiện quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo 
dục:  kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện các khoản thu, chi… 
        - Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ:  
          + Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục (thực hiện chỉ tiêu, số lượng học 
sinh từng khối lớp, công tác tuyển sinh, phổ cập giáo dục trung học, tỷ lệ bỏ học, 
lưu ban, tỷ lệ tốt nghiệp, hiệu quả đào tạo).  



          + Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh (hoạt động ngoài giờ lên lớp, 
hoạt động của các đoàn thể, của giáo viên chủ nhiệm, sự phối, kết hợp giữa gia 
đình-nhà trường- xã hội, kết quả giáo dục đạo đức học sinh…). 
          + Hoạt động và chất lượng giảng dạy, học tập các môn văn hóa (việc thực 
hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; việc dự giờ, thao giảng, sử dụng 
các thiết bị, đồ dùng học tập; kết quả học tập của học sinh). 
          + Việc thực hiện các hoạt động giáo dục khác: giáo dục lao động, hướng 
nghiệp và dạy nghề, giáo dục thể chất, quốc phòng, ngoài giờ lên lớp, kỹ năng 
sống,… 
        - Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng:  
          + Kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch của Hiệu trưởng, 
các phó hiệu trưởng, của các tổ chuyên môn, các bộ phận. 
          + Kiểm tra công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên: Việc phân công 
nhiệm vụ; quản lý kỷ luật lao động, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy 
định; việc thực hiện các chủ trương, giải pháp giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên 
được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Kiểm tra hoạt 
động của tổ chuyên môn, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên. 
         + Kiểm tra công tác quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường. 
         + Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, 
giáo viên, nhân viên; thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường. 
         + Kiểm tra công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục; quan hệ phối hợp giữa 
nhà trường với các đoàn thể. 
        + Kiểm tra công tác quản lý và tổ chức giáo dục học sinh: Nắm số lượng học 
sinh, số học sinh chuyển đi, chuyển đến, bỏ học; công tác khen thưởng, kỷ luật học 
sinh; xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh, học sinh lưu ban, lên lớp;  

+ Kiểm tra công tác quản lý việc dạy học 2 buổi/ ngày. 
    2. Kiểm tra chuyên đề: 
        - Kiểm tra việc thực hiện ba công khai: công khai chất lượng giáo dục; công 
khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công 
khai về thu, chi tài chính. 
        - Kiểm tra việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo và quản lý 
của Hiệu trưởng. 
        - Kiểm tra việc quản lý hành chính, tài chính, tài sản của đơn vị. 
        - Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường. 
        - Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của 
ngành.  
    3. Kiểm tra các tổ nhóm trong nhà trường: 
        - Kiểm tra công tác quản lý của tổ chuyên môn: vai trò, uy tín, năng lực lãnh 
đạo chuyên môn. 
        - Kiểm tra kế hoạch và việc tổ chức thi giáo viên giỏi vòng trường. 
        - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn: kế hoạch, nghị quyết, biên bản, chất lượng dạy, 
các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, sáng kiến. 
        - Kiểm tra chất lượng dạy-học: Kiểm tra việc thực hiện chương trình, chuẩn bị 
bài, chất lượng dạy học, việc đổi mới phương pháp, sử dụng thiết bị, ĐDDH, việc 
kiểm tra đánh giá học sinh, việc lưu bài kiểm tra. 



        - Kiểm tra nề nếp sinh hoạt chuyên môn: soạn bài, chấm bài, dự giờ, thao 
giảng, họp tổ. 
        - Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 
        - Kiểm tra việc dạy phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, ngoại khóa, thực hành, 
việc thực hiện chuyên đề… 
    4. Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo: 
        - Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm: nắm yêu cầu của nội dung, chương 
trình, kiến thức, kỹ năng, thái độ cần xây dựng cho học sinh. 
        - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn: Kiểm tra việc thực hiện 
chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục; việc soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy 
học theo quy định, chấm bài, dự giờ, thao giảng; việc đảm bảo các loại hồ sơ 
chuyên môn theo quy định; việc tự bồi dưỡng và tham gia các lớp bồi dưỡng, tập 
huấn; việc tuân thủ quy định về dạy thêm, học thêm. 
        - Kiểm tra kết quả giảng dạy: điểm trung bình môn so với chất lượng chung 
của toàn trường, so với năm học trước. 
        - Việc tham gia các hoạt động giáo dục khác của nhà trường, các công tác 
khác do nhà trường phân công. 
    5. Kiểm tra lớp học và học sinh:  
        Kiểm tra toàn diện hoặc chuyên đề đối với một số lớp, một số học sinh, nhất 
là đối với những lớp, học sinh có dấu hiệu giảm sút trong thi đua, trong học tập, 
rèn luyện. 
V. Chương trình kiểm tra cụ thể: 
 

Thời 
gian 

Nội dung kiểm tra Đối tượng 
kiểm tra 

Ghi 
chú 

 
Tháng 

8,9/2019 

- Kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 6, phương án 
phân lớp học tiếng anh. 
- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy. 
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ. 
- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hoạt động 
năm học của các tổ CM, các đoàn thể, cá nhân. 
 
- Kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của 
các tổ CM. 
- Kiểm tra hoạt động sư phạm 01 giáo viên. 

- HĐ tuyển 
sinh lớp 6. 
- PHT CSVC. 
- H.trưởng. 
- TTCM, CTCĐ, 
BT Đoàn, Đội, 
GV. 
- Các tổ CM. 
 
- GVBM 

 

 
Tháng 

10/2019 

- Kiểm tra nề nếp hoạt động của các tổ chuyên 
môn: việc thực hiện chương trình, quy chế 
chuyên môn. 
- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thi GV giỏi, 
CNG. 
- Kiểm tra thiết bị, thư viện. 
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn (cá nhân, tổ) lần 1. 
 
- Kiểm tra việc dạy thêm học thêm 
- Kiểm tra hoạt động sư phạm 02 giáo viên. 
- Kiểm tra việc tổ chức thi GVCN giỏi, quyết 
định chọn GV tham gia thi vòng huyện. 
- Kiểm tra đọc sách của các lớp 

- Các tổ CM. 
 
 
- Các tổ CM. 
 
- NV TB, TV 
- Các tổ CM, 
GVBM. 
- GV dạy.  
- GVBM 
- Các tổ CM. 
 
- Theo QĐ 

 



 
 

Tháng 
11/2019 

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 03 giáo viên. 
- Kiểm tra việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy 
học. 
- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng các phòng 
học bộ môn. 
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn (cá nhân, tổ) lần 2.  
 
- Kiểm tra hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

- GVBM 
- GVBM 
 
- NV phòng 
BM, GVBM. 
- Các tổ CM, 
GVBM. 
- BGH, Đoàn, 
Đội. 

 

 
Tháng 

12/2019 

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 01 giáo viên. 
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn lần thứ 3, kết hợp 
kiểm tra việc thực hiện lồng ghép Luật phòng, 
chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trong chương trình của môn 
GDCD. 
- Kiểm tra việc dạy tự chọn của các khối. 
- Kiểm tra việc cập nhật điểm của GVBM. 
- Kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề. 
- Kiểm tra các lớp học sinh : 09 lớp/3khối. 
- Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm và kết quả. 

- GVBM. 
- Các tổ CM, 
GVBM. 
 
 
 
- GVBM. 
- GVBM. 
- Các tổ CM. 
- HS 9 lớp. 
- GV dạy. 

 

 
Tháng 

01/2020 

- Kiểm tra việc lưu trữ bài kiểm tra định kỳ của 
GVBM. 
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của 
GVBM. 
- Kiểm tra hồ sơ học bạ, văn bằng, giấy tờ chuẩn 
bị xét TN THCS năm 2019 (lớp9).  
- Tự kiểm tra công tác quản lý của BGH. 
- Kiểm tra hoạt động sư phạm 01 giáo viên. 

- GVBM. 
 
- GVBM. 
 
- GVCN. 
 
- BGH. 
- GVBM 

 

 
Tháng 

02/2020 

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm: việc thực hiện nề 
nếp của học sinh, việc hoàn thành vào học bạ 
HKI của các lớp 6,7, 8. 
- Kiểm tra các hoạt động ngoại khóa. 
 
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn lần 4. 
 
- Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm. 

- GVCN 
 
 
- Tổ CM, 
Đoàn, Đội  
- Các tổ CM, 
GVBM. 
- GV dạy. 

 

 
Tháng 

03/2020 

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 06 giáo viên. 
- Kiểm tra công tác thiết bị, thư viện. 
- Kiểm tra việc dạy nghề phổ thông, công tác 
hướng nghiệp. 
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn lần 5. 
 
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách cho 
học sinh. 
- Kiểm tra việc đọc sách của các lớp 

- GVBM. 
- NV TB, TV  
- GV dạy nghề, 
BGH. 
- Các tổ CM, 
GVBM  
- K.toán. 
 
- Theo QĐ 

 

 
Tháng 

04/2020 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình. 
- Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 9, chuẩn bị kiểm 
tra chéo giữa các trường. 

- GVBM. 
- GVCN. 
 

 



- Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong 
nhà trường. 
- Kiểm tra hoạt động của các tổ chức Đoàn thể. 

- BGH,GVBM. 
 
-C.Đoàn, Đoàn 
TN. 

 
 
Tháng 
05/2020 

- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học sinh cuối 
năm, việc hoàn thành sổ điểm, học bạ của 
GVCN. 
- Kiểm tra cơ sở vật chất cuối năm. 
- Kiểm tra thiết bị, đồ dùng dạy học, sách trong 
thư viện.  
- Kiểm tra việc cấp phát các văn bằng, chứng 
chỉ. 
- Kiểm tra công tác thu-chi dạy thêm. 

- GVCN. 
 
 
- NV bảo vệ. 
- NV TB, TV. 
 
- Văn thư.  
 
- HT, Kế toán. 

 

 
       Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học 2019-2020. Các tổ chuyên 
môn, các bộ phận nghiên cứu, triển khai thực hiện. 

           
Nơi nhận:                          HIỆU TRƯỞNG 
   - Phòng GD&ĐT;                                                            
   - Lưu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LỊCH KIỂM TRA NỘI BỘ GV, NV NĂM HỌC 2019- 2020 

STT 
CB-GV được  

 kiểm tra 

Trình 
độ 

 CM 

Chuyên 
ngành 

Hoạt 
động 

sư 
phạm 

Chuyên 
đề 

Nội dung 
kiểm tra 

CB-GV 
 kiểm tra 

Thời gian 

1 Nguyễn Thanh Hà ĐHSP 
Toán -

Tin x   
Dự giờ + hồ 

sơ Tổ CM 09/2019 

2 Lê Thị Hòa CĐ Y tế   x Hồ sơ y tế BGH 09/2019 

3 Phạm Thị Thu Hương ĐHSP Sử - Địa   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 09/2019 

4 Phạm Thị Nga ĐHSP Thể dục   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 09/2019 

5 Võ Thị Minh Ngọc ĐHSP AV x   
Dự giờ + hồ 

sơ Tổ CM 10/2019 

6 Võ Thanh Thảo Linh ĐHSP Thiết bị   x Hồ sơ tiết bị BGH 10/2019 

7 Nguyễn Thị Mỹ Nhân ĐHSP AV   x Hồ sơ giáo án BGH 10/2019 

8 Đinh Thị Phương Lan ĐHSP Văn-KT x   
Dự giờ + hồ 

sơ Tổ CM 10/2019 

9 Huỳnh Thị Thuý Diễm ĐHSP Tin   x Dự giờ  Tổ CM 10/2019 

10 Nguyễn Kim Mai ĐHSP Văn -Sử   x 

Dự giờ + hồ 
sơ 

BGH, tổ 
CM 10/2019 

11 Phạm Xuân Thu ĐHSP Sinh-CN   x Dự giờ  Tổ CM 10/2019 

12 Lê Văn Hải ĐHSP Toán   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 10/2019 

13 Nguyễn Minh Sang ĐHSP 
Toán -

Tin   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 11/2019 

14 Phạm Thị Thanh Phương ĐHSP Lý x   
Dự giờ + hồ 

sơ Tổ CM 11/2019 

15 Phạm Nguyễn Thu Ngọc ĐHSP 
Hóa - 
Địa x   

Dự giờ + hồ 
sơ 

BGH, tổ 
CM 11/2019 

16 Hồ Thị Mai CĐSP Văn-KT x   

Dự giờ + hồ 
sơ Tổ CM 11/2019 

17 Phan Thị Lài CĐSP Sinh -KT   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 11/2019 

18 Nguyễn Thị Vân ĐHSP AV   x Hồ sơ giáo án Tổ CM ;11/2019 

19 Nguyễn Thị Thu Hà ĐH Kế toán   x Hồ sơ kế toán BGH 12/2019 

20 Nguyễn Thị Hồng (H) ĐHSP Sinh-Hóa x   
Dự giờ + hồ 

sơ Tổ CM '12/2019 

21 Lăng Văn Khánh ĐHSP Toán   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 12/2019 

22 Nguyễn Ngọc Tâm ĐHSP 
Địa-

GDCD   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 12/2019 

23 Lê Hà Trung ĐHSP 
Nhạc-
MT   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 12/2019 

24 Nguyễn Thanh Hoài ĐHSP Toán   x 

Hồ sơ giáo án, 
hồ sơ tổ CM BGH 01/2020 

25 
Nguyễn Thị Thanh 
Trang   Văn thư   x Hồ sơ văn thư BGH 01/2020 

26 Nguyễn Thị Hồng (CN) CĐSP 
Công 
nghệ   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 01/2020 



27 Văn Bá Lĩnh ĐHSP Văn-Sử x   
Dự giờ + hồ 

sơ Tổ CM 01/2020 

28 Nguyễn Thế Nam ĐHSP Thể dục   x Dự giờ Tổ CM 01/2020 

29 Nguyễn Thị Minh Tân ĐHSP Lý   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 0'2/2020 

30 Phùng Thị Vân Anh CĐSP Văn-KT   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 02/2020 

31 Phạm Thị Minh Thu ĐHSP Toán x   
Dự giờ + hồ 

sơ Tổ CM 03/2020 

32 Nguyễn Thị Sen ĐHSP Tin x   
Dự giờ + hồ 

sơ Tổ CM 03/2020 

33 Phan Thị Khoa ĐHSP Văn-KT   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 03/2020 

34 Huỳnh Thị Cẩm Giang ĐHSP 
Sinh - 

CN x   
Dự giờ + hồ 

sơ Tổ CM 03/2020 

35 Nguyễn Phước Tố ĐHSP Văn-KT x   
Dự giờ + hồ 

sơ Tổ CM 03/2020 

36 Trần Thị Kim Thoa CĐSP Văn-Sử   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 03/2020 

37 Lý Thị Yến Linh ĐHSP Văn-Sử x   
Dự giờ + hồ 

sơ Tổ CM 03/2020 

38 Hồ Thị Thu Phương ĐHSP AV   x Hồ sơ giáo án Tổ CM ;03/2020 

39 Lê Thị Vân CĐ 
Thư viện 

  x Hồ sơ thư viện BGH 03/2020 

40 Phan Thế Hùng ĐHSP Thể dục x   

Dự giờ + hồ 
sơ Tổ CM 03/2020 

41 Hà Minh Cường ĐHSP Tin   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 04/2020 

42 Phạm Quốc Trân CĐSP 
GDCD-

Sử   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 04/2020 

43 Nguyễn Thị Phương Thảo ĐHSP 
Văn -
TPT   x Hồ sơ đội BGH 04/2020 

44 Nguyễn Công Tác ĐHSP Mĩ thuật   x Hồ sơ giáo án Tổ CM 04/2020 

 
 
 


