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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN  

QUY CHẾ GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN 

 

I. Mục đích : Kiểm soát hoạt động giảng dạy. 

II. Quy trình chi tiết 

1. Lưu trình 

Bước Trình tự thực hiện Trách nhiệm 

1 

 

Trưởng Phòng TTGD 

2 

 

 

 

 

 

Thanh tra viên 

3 

 

 

 
Phó trưởng phòng TTGD 

 

2. Mô tả chi tiết 
 

Bước Trình tự thực hiện Trách nhiệm 

1 

Lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện giảng dạy 

của cán bộ giảng dạy 

- Căn cứ vào thời khóa biểu của cán bộ giảng dạy từ 

hệ thống mạng của phòng Đào Tạo để lập kế hoạch 

và phân công Thanh tra viên giám sát việc thực hiện 

giảng dạy theo từng khu vực học. 

Trưởng phòng TTGD 

2 

Kiểm tra việc thực hiện kê hoạch giảng dạy và 

việc thực hiện các biểu mẫu báo nghỉ, báo bù, 

thay đổi phòng học, thay đổi giáo viên, thay đổi 

tuần học. 

- Các Thanh tra viên thường xuyên có mặt tại khu 

vực được phân công, bám sát thực tế công việc để 

có số liệu chính xác và giải quyết kịp thời những sự 

việc có thể xảy ra trong ngày và ghi nhận các giờ bỏ 

 

 

 

 

Thanh tra viên 

 

 

 

 

 

Lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện giảng dạy 

của cán bộ giảng dạy. 

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và 

việc thực hiện các biểu mẫu báo nghỉ, báo bù, 

thay đổi phòng học, thay đổi giáo viên, thay đổi 

tuần học. 

 

Tổng kết tình hình thực hiện quy chế của cán bộ 

giảng dạy. 






