PHÒNG GDĐT AN PHÚ
TRƯỜNG THCS LONG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 38/QĐ-THCSLB

Long Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA NỘI BỘ
Kiểm tra theo Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, ngày
22/08/2018 của Bộ GDĐT (Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà
trường)
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LONG BÌNH
Căn cứ Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ số 295/KH-THCSLB, ngày 26
tháng 09 năm 2018 của Trường THCS Long Bình;
Xét phẩm chất, năng lực cán bộ, giáo viên trường THCS Long Bình,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiểm tra theo Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 20/2018/TTBGDĐT, ngày 22/08/2018 của Bộ GDĐT (Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ
trong nhà trường).
Đối tượng kiểm tra gồm: ông Đinh Hoàng Nhã; Đỗ Phi Hùng; Phan Trần
Phong; bà Nguyễn Thị Bạch Mai; Nguyễn Vũ Việt Tuyền; Nguyễn Thị Kiều;
Lê Thị Tú..
Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện quyền dân chủ trong nhà
trường, trong đó tiêu chuẩn như sau:
+ Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định về quyền dân chủ trong nhà
trường, tổ chức học sinh thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường;
+ Mức khá: Đề xuất biện pháp phát huy quyền dân chủ của học sinh, của
bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà
trường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm
quy chế dân chủ của học sinh (nếu có);
+ Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện và phát
huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người
giám hộ và đồng nghiệp.
Thời kỳ kiểm tra năm học 2018-2019.
Thời gian kiểm tra từ ngày 28/02/2019 đến ngày 23/03/2019.
Điều 2. Thành lập Tổ kiểm tra, gồm các ông ( bà) có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Trí Tâm

Tổ trưởng;

2. Ông Bùi Thanh Tuấn

Thành viên;

3. Ông Huỳnh Hồng Thanh

Thành viên;

4. Ông Bùi Văn Khích.

Thành viên;

Điều 3. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch tiến hành kiểm tra
trình Hiệu trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và báo
cáo kết quả cho Hiệu trưởng chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm
tra.
Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, các cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- BGH;
- Như Điều 4;
- Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

