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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra hồ sơ học vụ,  thƣ viện, thiết bị, thực hành thí nghiệm 

năm học 2017 – 2018 

 

Căn cứ vào văn bản số 780/GDĐT-TrH ngày 13  tháng  3 năm 2018 của 

Sở Gáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức kiểm tra đánh giá 

công tác hồ sơ học vụ, thiết bị, thực hành thí nghiệm và thư viện trường học năm 

học 2017 – 2018;  

Căn cứ kế hoạch  08 /KH-C4 ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Cụm chuyên 

môn 4 – THPT về việc kiểm tra đánh giá công tác hồ sơ học vụ, thiết bị, thực 

hành thí nghiệm và thư viện giữa các trường học năm học 2017 – 2018;  

Trường trung học phổ thông Đa Phước xậy dựng kế hoạch Kiểm tra hồ sơ 

học vụ,  thư viện, thiết bị, thực hành thí nghiệm như sau: 

I. Công tác tự kiểm tra hồ sơ tại đơn vị: 

1. Về hồ sơ học vụ:  

- Theo mẫu A1 đính kèm công văn 780/GDĐT-TrH  

- Người thực hiện: Cô Phạm Thị Ngọc – Nhân viên học vụ; phối hợp với các 

bộ phận liên quan: giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy nghề 11. 

2. Về công tác thiết bị, thực hành thí nghiệm: 

- Theo mẫu A2 đính kèm 780/GDĐT-TrH 

- Người thực hiện: Thầy Trần Ngọc Sơn – Giáo viên phụ trách thiết bị, thực 

hành Vật lý; phối hợp cùng Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung – Giáo viên phụ 

trách thực hành Hóa học, Thầy Lâm Văn Giống – Giáo viên phụ trách thực 

hành Sinh học; cùng giáo viên giảng dạy có tiết thực hành Vật lý, Hóa học, 

Sinh học, Công nghệ. 

3. Về công tác thƣ viện: 

- Báo cáo tổng hợp công tác thư viện trường học năm học 2017 – 2018  

- Biên bản kiểm tra thư viện trường học. 

- Người thực hiện: Cô Trần Thị Thu Hiền – Nhân viên thư viện. 

4. Thời gian hoàn tất tự kiểm tra:  

- Hoàn tất biên bản kiểm tra: trước 20/03/2018 (để báo cáo Cụm 4 trước 

24/03/2018) 

- Điều chỉnh, bổ sung, hoàn tất hồ sơ: trước 31/03/2018 (để đón đoàn kiểm 

tra vào ngày 03/04/2018) 

5. Công tác đón tổ kiểm tra: 



- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 03/04/2018. 

- Địa điểm: Phòng học vụ. 

- Thành phần: Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC, tổ trưởng văn phòng, giáo 

viên – nhân viên phụ trách công tác học vụ, thiết bị, thư viện, thực hành Vật 

lý, Hóa học, Sinh học. 

II. Công tác đi kiểm tra 02 trƣờng trong Cụm 4: 

1. Thành lập tổ  kiểm tra: 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ GHI CHÚ 

1 Nguyễn Văn Hiền Phó hiệu trưởng Tổ trưởng  

2 Châu Văn Duy Tổ trưởng văn phòng Thành viên  

3 Trần Ngọc Sơn Phụ trách thiết bị Thành viên  

4 Trần Thị Thu Hiền Phụ trách thư viện Thành viên  

 

2. Thời gian và địa điểm kiểm tra: 

 
TT ĐƠN VỊ ĐI KIỂM TRA Lọai 

hình 
ĐƠN VỊ ĐƢỢC 

KIỂM TRA 
Giờ Ngày  

10 THPT Đa Phƣớc 

D14/410A QL50 xã Đa 

Phước – Huyện Bình Chánh 

 

THPT Việt Mỹ Anh 

252 lạc Long Quân, P. 10, 

Q. 11 

CL 

 

NCL 

THPT Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa 

268/9 Nguyễn Thị 

Nhỏ P16 Q.11 

THPT Phú Lâm 

Số 2, Đường 2D 

Kéo dài, P.An 

Lạc, QBT 

09:00 

 

 

13:30 

 

05/04/2018 

 

 

05/04/2018 

 

   

* Đã kết nối thông tin về thời gian kiểm tra giữa 04 đơn vị.     

                                                                       

Nơi nhận:  
- Giáo viên, nhân viên phụ trách học vụ, 

thư viện, thiết bị, thực hành 

- Lưu hồ sơ phòng học vụ; để chuẩn đón 

“Đoàn kiểm tra về hồ sơ học vụ, thư viện, 

thiết bị thực hành thí nghiệm”; 

- Lưu VT; 

KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hiền 

                                                                                                                                                            


