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    UBND TỈNH BÌNH THUẬN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số: 73/KH-TCĐN                      Bình Thuận, ngày 21 tháng 10 năm 2016 

KẾ HOẠCH 
 Thanh tra đào tạo năm học 2016 - 2017 

  
 Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng 
Bộ LĐ -TB&XH Quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh 
tra, kiểm tra trong các Trường Cao đẳng nghề, Trường Trung cấp nghề, Trung tâm 
dạy nghề; 
 Căn cứ quyết định số 385/QĐ-TCĐN ngày 24/8/2016 Quyết định về việc thành 
lập Phòng Đảm bảo chất lượng thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình. 

 Căn cứ Quyết định số 06/QĐ - TCĐN ngày 8/01/2016 của Hiệu trưởng về việc 
ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra đào tạo các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng 
nghề tỉnh Bình Thuận  

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Phòng Đảm bảo chất lượng 

xây dựng kế hoạch thanh tra đào tạo năm học 2016 - 2017 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện kip thời những sai sót các hành vi vi 

phạm về thực hiện chế độ chính sách, quy chế, quy định về đào tạo…; Hoạt động 

thanh tra nhằm phát huy những nhân tố tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dạy 

và học trong Nhà trường. 

2. Qua hoạt động thanh tra, làm rõ những việc đã làm được, những tồn tại cần 

khắc phục; đồng thời, tham mưu, kiến nghị với Hiệu trưởng về những giải pháp thiết 

thực, phù hợp, có tính khả thi với thực tế của Nhà trường, nhằm nâng cao hiệu quả 

của hoạt động đào tạo. 

3. Thanh tra phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, tiến hành đúng tiến độ, 

quy trình thủ tục đảm bảo trung thực, khách quản, chính xác, dân chủ và kịp thời. 

II. NỘI DUNG THANH TRA 

Công tác thanh tra đào tạo năm học 2016 - 2017 tập trung vào các nội dung 
chính sau: 

1. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương 

pháp giảng dạy, quy chế đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy 

định về hồ sơ bài giảng trong Trường; 

2. Thanh tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, tổ chức kiểm tra, coi kiểm tra ... 

đối với cán bộ, giảng viên và việc chấp hành các quy chế học tập, kiểm tra định kỳ, 

kiểm tra kết thúc... đối với học sinh, sinh viên trong Trường; 

3. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc điều chỉnh, ban hành mới các quy trình, 

quy định cụ thể về công tác thanh tra đào tạo của Trường; 
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4. Tiếp nhận và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của học sinh, sinh 
viên, phụ huynh liên quan đến quá trình đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp; phát hiện và 
phản ánh kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong đào tạo và quản lý đào tạo; 

5. Thu thập ý kiến phản hồi của học sinh - sinh viên về các hoạt động lên lớp 

của giảng viên; 

6. Thực hiện thanh tra đột xuất khi có chỉ đạo của Hiệu trưởng. 

III. KẾ HOẠCH CHI TIẾT  

Năm học 2016-2017, trọng tâm của công tác thanh tra gồm các nội dung sau: 

ST
T 

Nội dung Thời gian 
Đơn vị  

thực hiện 
Đơn vị  

phối hợp 

1 
Thanh tra các hoạt động giảng dạy của 
giảng viên và hoạt động học tập của HS-
SV trên lớp/xưởng thực hành. 

Hàng 
ngày 

 
P.ĐBCL 
 

P.CTHSSV 

2 Thanh, kiểm tra các sự việc bất thường 
theo chỉ đạo của HT (nếu có) 

Không 
xác định 

Tổ TTĐT 
Các đơn vị 

có liên 
quan 

3 

Thanh tra, kiểm tra thi kết thúc HK 1: 

- Việc xét điều kiện dự kiểm tra kết 
thúc; 

- Quy trình chọn đề, nhân bản đề, niêm 
phong đề, các loại biên bản bàn giao; 

- Công tác chấm điểm, vào điểm kiểm 
tra. 

T2/2017 
P.ĐBCL 
 

-Các Khoa 
-P.ĐT 

4 Thanh, kiểm tra hồ sơ xét tuyển các lớp 
TCN, CĐN 

T3/2017 Tổ TTĐT P.ĐT 

5 Kiểm tra công tác quản lý HSSV nội trú T4/2017 Tổ TTĐT 
Ban 

QLKTX-
BV 

6 Kiểm tra công tác thư viện T5/2017 Tổ TTĐT 
P.TC-HC-

QT 
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7 Kiểm tra hồ sơ chuẩn bị lên lớp của 
giảng viên (kiểm tra đột xuất) 

Không 
xác định 
thời gian 

Tổ TTĐT Giảng viên  

8 

Thanh tra, kiểm tra thi kết thúc HK 2: 

- Quy trình chọn đề, nhân bản đề, niêm 
phong đề, các loại bb bàn giao; 

- Công tác coi kiểm tra, thu bài; 

- Công tác chấm điểm, vào điểm kiểm 
tra. 

T7/2017 Tổ TTĐT  
- Các Khoa 
- P.ĐT 

9 

Thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp Khóa 
9 &10: 

- Kiểm tra HS và điểm các lớp xét điều 
kiện dự thi tốt nghiệp; 

- Công tác coi thi, chấm bài, vào điểm 
thi. 

T8/2017 Tổ TTĐT 
- Các Khoa 
- P.ĐT 

10 

Thanh, kiểm tra công tác HSSV: 

- Công tác xét cấp học bổng, miễn giảm 
học phí; 

- Công tác cảnh báo học vụ, thôi học; 

- Các chế độ khác liên quan đến HSSV. 

T9/2017 Tổ TTĐT P.CTHSSV 

11 Kiểm tra hồ sơ chuẩn bị lên lớp của 
giảng viên (kiểm tra đột xuất) 

Không 
xác định 
thời gian 

Tổ TTĐT Giảng viên 

12 
Kiểm tra đánh giá hoạt động chuyên 
môn ở khoa trong năm học 2016 -2017. 

Tháng 
11/2017 

Tổ TTĐT 
Các Khoa 
liên quan 

13 
Kiểm tra công tác chiêu sinh, tổ chức 
đào tạo, thi và công nhận tốt nghiệp 

T12/2017 Tổ TTĐT 
TTĐT&QH

DN 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Công tác thanh, kiểm tra được tiến hành thường xuyên và đột xuất trong suốt 

năm học đối với tất cả các đơn vị về những nội dung trên; 

- Phòng ĐBCL, Tổ thanh tra đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức, phối hợp với 

các đơn vị liên quan; phân công các thành viên thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung, 

kế hoạch đã được phê duyệt. Trong những trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng sẽ ra 

quyết định thành lập Đoàn thanh tra đột xuất để thực hiện nhiệm vụ; 

- Các thành viên được phân công  phải nêu cao tinh thần trách nhiệm tuân thủ 

pháp luật, đảm bảo chính xác thể hiện thái độ khách quan, trung thực, công khai, dân 
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chủ, lắng nghe nguyện vọng và phản ánh từ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên để 

kịp thời giải quyết và làm sáng tỏ các vấn đề được quan tâm; 

- Cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra phải nghiên cứu kỹ các văn 

bản để hướng dẫn các đơn vị thực hiện những nội dung công việc có liên quan. Theo 

dõi chặt chẽ công việc để kịp thời điều chỉnh, đôn đốc nhắc nhở các cá nhân, đơn vị 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

- Kết luận của thanh tra sẽ được thông báo bằng văn bản trình Hiệu trưởng và 

gửi đến các phòng chức năng, đơn vị, cá nhân được thanh tra để chấn chỉnh và xử lý 

kịp thời.  

Trên đây là kế hoạch thanh tra đào tạo năm học 2016-2017 đề nghị các đơn vị 

phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                          
- Ban giám hiệu (chỉ đạo); 
- Các đơn vị thuộc Trường (thực hiện); 
- Lưu: VT, P.ĐBCL. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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