
(1) ………………………. 

(2) ………………………. 

Số:       /BC-……(3) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

……….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

BÁO CÁO 

  Kết quả công tác kiểm tra nội bộ tháng ....năm học 2020 - 2021. 

  

 Thực hiện Quyết định số      /QĐ-   ngày   /   /20   của ………….về kiểm tra việc 

……………… năm học 2020 -2021 đối với ……………., Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra 

trực tiếp tại ………, kết quả kiểm tra như sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ: 

1. Nhà trƣờng 

2. Thuận lợi: 

3. Khó khăn: 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC TRONG NĂM HỌC. 

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện. 

2. Tổ chức các nội dung theo kế hoạch. 

3. Kết quả đạt đƣợc. 

3.1. Kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ: 

3.2. Kiểm tra các lĩnh vực khác:  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

Tồn tại:  

IV. PHƢƠNG HƢỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 

          

                                                                                      HIỆU  TRƢỞNG 

Nơi nhận: 

 Cấp trên trực tiếp - để báo cáo; 

 BGH nhà trường; 

  Lưu.                                                                         

                                                                                     

  

                                    



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƢỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 20 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ  

Kiểm tra Tổ khối, Bộ phận 

 

Họ tên người kiểm tra:……………………………………………… 

Chức vụ:…………………………………………………………………… 

Kiểm tra Tổ khối, bộ phận:………………………………………………… 

I/ Đánh giá kết quả kiểm tra: 

1. Xây dựng kế hoạch, các nội dung, biện pháp thực hiện kế hoạch. 

* Ưu điểm: 

……………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

* Tồn tại: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Về công tác quản lý, chỉ đạo, hƣớng dẫn của Tổ trƣởng đến tổ viên; việc kiểm 

tra, đánh giá, điều chỉnh hoạt động. 

* Ưu điểm: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

* Tồn tại: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

3. Về nề nếp, nội dung, hình thức, chất lƣợng, giờ giấc, các buổi sinh hoạt định 

kỳ. 

* Ưu điểm: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

* Tồn tại: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

4. Về hệ thống hồ sơ sổ sách. 

* Ưu điểm: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

* Tồn tại: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

5. Số lƣợng các tiết dự giờ của các thành viên trong khối: 

* Ưu điểm: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

* Tồn tại: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Chất lƣợng của các góp ý sau dự giờ: 

* Ưu điểm: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

* Tồn tại: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 



................................................................................................................................................. 

7. Việc tổ chức các chuyên đề, hội thảo chuyên môn, viết sáng kiến kinh nghiệm: 

* Ưu điểm: 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

* Tồn tại: 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

................................................................................................................................................... 

8. Việc tự học, tự bồi dƣỡng của các thành viên trong khối: 

* Ưu điểm: 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

* Tồn tại: 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

  

9. Về uy tín quản lý của khối trƣởng: 

* Ưu điểm: 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 



………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

* Tồn tại: 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

II/ Đánh giá chung: 

* Ưu điểm: 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

* Tồn tại: 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

III/ Kiến nghị, tƣ vấn 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 



………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

IV/ Ý kiến đề xuất: (Nếu có) 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

      ĐẠI DIỆN TỔ KHỐI ĐƯỢC KIỂM TRA                            NGƢỜI KIỂM TRA                                                      

 

 

 


