HO! BONG NHAN DAN
QUAN CAU GIAY

CONG HOA xA HO! CIIU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - H3nh phüc

S& 05 /KH-HDND

Ccu Giciy, ngày o!5tháng 3 nám 2022

KE HOACH
Giám sat cong tác quän 1,sfr di1ing co' so' vt chat ti cac
trirong hçc cong 13p tren dta ban qun Cau Giay
Can cü Lust T chirc chInh quyn dja phuo'ng ngày 19/6/20 15; Lut siTa
di, b sung mt s diu cUa Lut T chüc ChInh phü và Lust T ehirc ChInh
quyn dja phucmg ngày 22/11/2019;
Can cü Lut hoat dng giám sat cüa Qu6c hi và Hi dng than dan
ngày 20/11/2015;
Can cü Li4t du tu cong ngày 13/6/20 19; Lut quail 1, sir diing tài san
cong ngày 21/6/2017; Lust th1ic hành ti& kim, chng lang phi ngày 20/11/2018;
Can cü Thông tix s 13/2020/'TT-BGDDT ngày 26/5/2020 cüa BO Giáo diic
và Dào tto ban hành Quy cljnh tiêu chun ca sâ 4t chit các tnxing mrn non, tiu
hçc, trung hçc cci sâ, trung h9c ph thông và tru?mg ph thông có nhik cp h9c;
Cn cir Nghj quyt s6 15/NQ-HDND ngày 28/9/2022 cüa HOi dng nhãn dan
qun v chrnmg trInh giám sat näm 2022 cüa Hi dng nhãn dan qun Cu Giy;
Thirc hin Chuong trInh cong tác 11am 2022 cüa Thuing trirc và các Ban
HDND qun Cu Giy näm 2022, Thumg trçrc HDNID qun xây dimg k hotch
giám sat cong tác quail l, sir ding co si vt cht ti các tru?mg h9c cong 1p
trên dja bàn qi4n Cu Giy, ci th nhu sau:
I. M1JC BICH, YEU CAU
1. Muic dIch:
- Nh&m dánh giá hiu qua, cht luqng vic du tu cci s vt cht, mua sm
trang thi& bj dy hQc và nâng cao trách thim trong cOng tác quãn 1, sü dçing
co s& 4t ch.t, trang thi& bj dy h9c tai các tnthng cong 1p trên dja bàn q4n
Cu Giy.
- Qua giám sat nhm dánh giá uu dim, kjp thii phát hin thtng tn tti,
hin ch, ct xut các giâi pháp tháo g khó khàn, vithng mc giip cho cong tác
quân 1, sCr diing co sâ 4t cht, trang thi& bj dty hçc tai các truông cOng 1p
trên dja bàn qun dam bâo hiu qua, diing rniic dich, gop ph.n nâng cao cht
1uçing dy và h9c, thirc hin ti& kim, chng lang phi.
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2. Yen cu:
- Doan giám sat, các Co quan, t chirc, don vj trên dja bàn qun xem xét,
dánh giá dy dü, trung th'çrc, khách quan theo ding quy djnh cüa pháp 1ut và d
xu.t nhftng giái pháp, kin nghj cti th&
- Các co quan, don vj duçic giám sat chp hành nghiêm tUe ch ct báo cáo,
tao mi diu kin thun lçii d Doàn giám sat hoàn thành nhim vit.
II. NQI DUNG, PHAM VI, P01 TIJQNG, H!NH TH15t GIAM SAT
1. Ni dung, phim vi giám sat:
Giám sat cong tác quail 1, sU diing co sâ 4t chit, trang thit bj dy h9c
tai các trix?ng mm non, tiu h9c, trung h9c co s& Cong 1p trên dja bàn q4n
Cau Giay.
2. Dii ttrçrng, hInh thfrc giám sat:
2.1. D6i twang giám sat
- Phông Giáo dic - Dào tao qi4n.
- Các tru?xng mrn non, tiu h9c, trung h9c co sâ cong l.p trên dja bàn qun.
2.2. Hmnh thc giám sat
- Giám sat trrc tip mt s trumg mm non, tiu hoc, trung h9c co s1
cong lip.
- Giám sat qua báo cáo cUa các trumg duçic giám sat.
- Lam vic trire tip vói Phông Giáo d%ic - Dào tao qun.
ifi. THANH PHAN DOAN GIAM SAT:
1. Thành viên Doàn giám sat (theo Quy& djnh thành l.p doàn giám sat
s /QD-HDNDngày /3/2022).
2. Thành phn m?yi diii:
- Dai din lãnh dao UBND qun;
- Dai din lânh dao CáC don vj: Thu?mg trirc Uy ban Mt tr.n T quc Vit
Nam qun, Van phông HDND - UBND qun, Phông Tài chInh - K hoach,
Phông Quãn 1 do thj, Ban Quàn 1 dir an du lii xây dmg qun và mt s phông,
ban, ngành don vi lien quan.
- Dai din T dai biu HDND qun (nci Doàn giám sat).
- Các phithng ncri doân tin hành giám sat: Mi dai din Thtthng trirc Dáng
Uy, UBND, UB MTTQ Vit Nam phumg.
IV. TH(JI GIAN, DjA DIEM GIAM SAT
D kiên trong tháng 04 nm 2022 (L/ch cy th sê thông báo tái các don vO.
V. TO CH(JC TIIC HIN:
1. Cáe thành viên doàn giám sat: Sp xep cong vic, bô trI thi gian tham
gia d.y dU, dUng gRi các bui lam vic cUa Doàn theo k hoach; Nghiên cUu tài
1iu lien quan, tIch C%TC tham gia ' kin tai các bui giám sat.
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2. Ban Kinh tê - Xã hi HDND qun: Chju trách nhim tham mixu, trin
khai, t chirc thrc hin k hoach giám sat, tng hçp, báo cáo kt qua giám sat.
3. Các dan vj duçic giám sat can cü chic näng, nhim v.i cüa mInh xây
dirng báo cáo (theo d cuong) và gili v Thu?ing trirrc HDND q4n (qua Van
phông HDND&UBND qun) trir&c ngày 12/4/2022; Mi don vj gi:ri 25 b
báo cáo và giri bàn mêm v da chi email: vanphong_caugiayhanoi.gov.vn;
chu.n bj dy dü.h so, tài 1iu và ci'r lânh dao, chuyên viên phii trách tham gia
phi hçip trong th?,i gian doàn giám sat theo k hoach.
4. Van phông HDND - UBND qun chun bj các diu kin cn thit d
phiic vi cho dçit giám sat.
Thuing trirc FJDND qun d nghj các ca quan, don vj, các t ch(rc, cá
nhân lien quan ph6i hçip cht ch, tao diu kin d doàn giám sat hoàn thành
nhim vii./.
Noi nhln:
- Thuà'ng trirc HDND Thành ph;
- TT QU, HDND, UBND, UB.MUQ qun;
- Các Ban, T Dai biu HDND qun;
- Thành pMn Doàn giám sat và di biu mii;
- Di tuqng giam sat (miic II);
- Các phông, ban, ngãnh: VAn phông
HDND&UBND qun, Phông TC-KH Phàng
QLDT, Phông GD-DT, Ban QLDADTXD qun;
- U DU, UBND, UB.MUQ các phu?ing;
-Ltru:VT.

TM. THIU1NG TR1C 1101 BONG NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TCH

lrorng Mu Hung
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BE CU'ONG BAO CÁO GIAM SAT
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Giam sat cong tac quan ly, sir duing co so vt chat, trang thiet b! dy h9c ti
các truong cong 1p trên dja bàn q4n Cu Giy
(Kern theo KI hoçich s6 05/K[I-HDND ngay1/3/2O22 cña
H5i dng nhán dan qun Ccu Gidy)

I. Dc dim, tInh hInh
Khái quát d.c dim, tInh hInh cüa Nba trithng (v t chirc b may, s hxçmg
can b, giáo viên, h9c sinh, quy mô trithng, l&p ...)
dujng co s v chat, trang thit bj
II. Thuc trng cong tác quail i,
dty h9c (S 1iu tInh tir 01/01/2016 dn 31/12/ 2021)
sfr

1. Thirc trng co s& 4t cht, tài san, trang thi& bj duçic d&u tu (Tng müc
du tu, ngun du tu, s luçing ctu tu, mua sam; sCra chCa, thay thá, b sung):
- Co sâ vat cht duc du tu:
+ Khi phông hành chInh quãn trj.
+ Khi phông h9c tip.
+ Khi phông h trçY h9c tip.
+ Khi phçi trcr.
+ Khu san chcii, th dic th thao.
+Kiphiicvii sinh boat.
+ Ha tang k5 thuat: (H thng cp nuâc sach, h thng cp din, h thng
phông cháy chfta cháy, ha tang cong ngh thông tin lien lac, khu thu gom
rae thai ...)
- Trang thi& bj duçic dâu tix, mua sam:
+ Trang thit bj phic vçi dy hc (bàn, gh, các thit bj h trçr khác và thit
bj dy h9e theo tInh cht dc thu cüa tixng b mOn).
+ Trang thit bj ph'çic vi sinh boat.
+ Trang thit b phiic vi hành chInh qun trj.
2. Thre trng cong tác quãn 1$', sCi diing co s
cUa Nhà trueing.

vat chat,

trang thit bj dy bce

Ill. Dánh giá chung
1.Dánh giá uu dim, tn ti, hn ch, khó khn, vthng mc trong qua trmnh
t chrc thc hin.
2. Nguyen nhân (khách quan, chü quan).
IV. Giãi pháp thirc hin trong thô'i gian toi.
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V. Kien ngh, de xuat.

TRU(NG
DANH MEJC DAU TU XAY DT)NG, CAI TAO, NANG CAP, SI)A CHIYA C(J sO V4T CHAT
TT

Noi dung

2016

2017

Nám dâu tin tang tin
2018
2019

2020

Các hang miic duçc du tu
xây dmg, cãi tao, nâng cp,
sira chfta
1
2
3
4
5
6
ICE TOAN

HIEU TRIYONG

2021

TR!föNG MAM NON
DANH MLJC MIJA SAM TA! SAN, TRANG THIET B
DVT: triêu dn
Nàm dâu tul tng tin
TT

No, dung
Tài san, thit bj phiic vy cong tác dy
vàh9c

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Máyvitinh
May chMu projector
May chiu cia vt th
May diu hôa
Bàn gh h9c sinh
Giá góc g thông
Tüdd6hocsinh
TU dimg chàn, g6i
Khác.

II

Tài san, thit bi phuc vu sinh h03t

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
3

Nhàbp
Tücxim
Tü sy bat, khän
Máyxaythjt
May xay sfta du nành
May c& rau Cu qua
Khác....
Thit b! dung chung
H tMng am thanh ngoài träi
May photocopy
Khác....
Dôchoi

2016
Thành
SL
tien

2017
Thành
SL
tien

2018
Thành
SL
tien

2019
Thank
SL
tien

2020

2021

SL Thành tin SL Thành tin

TRI5NG TIEU HQC
DANH MUC MEJA SM TAI SAN, TRANG THIET B!

DVT: triu dn
TT

Nyi dung
Täi san, thit bj phiic vi Cong tác dy
và hoc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
10

1

1.1
1.2
1.3
1.4

Máyvitinh
May chi&i projector
May chiu da 4t th
May diu hôa
Bàn gh hoc sinh
TUddünghcsith
Thi& bj day hc t6i thiu lap 1
Thi& bj dy hc t6i thiu lap 2
Thi& bj ding C1I th thao

Khác....
Tài san, thiêt bj phuic vii sinh
hojt
Nhàbp

Tüccim
TUsybát
May xay thjt
Khác....

2

Thiêt bj dñng chung

1
2
3

H th6ng m thanh ngoài tthi
May photocopy
Khác....

2016
Thanh
SL
hen

2017
Thanh
SL
tien

Näm t1u tui t6ng tin
2018
2019
2020
Thành
.
Thành
SL Thanh tien SL
SL
.,
.A
tien
hen

2021

SL Thanh tien

TRUNG TRUNG HQC CO S
DANH MIJC MUA SAM TAI SAN, TRANG THIET B!

DVT: triu dng
TT

Ni dung
Tài san, thit bj phuc vu cong tác d3y
và hçc

1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
9
II
1

1.1
1.2
1.3
1.4
2

MáyvitInh
May chiu projector
May chiu da 4t th
May diu hôa
Bàn
h9c sinh
Tü do dãng h9c sinh
ThMt bj dy h9c t6i thiu lap 6
Thit bj diing ci,i th thao

Khác....
Tài san, thit bj phuc vu sinh
hoat
Nhàbêp

Tüccnn
TUsybát
May xay thjt
Khác....
Thiêt bj dung chung

2.1 H th6ng Om thanh ngoài tthi
2.2 May photocopy
2.3 Khác....
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Thiêt bj phông cháy chfra cháy

2016
2017
SL Thành tin SL Thành tin

SL

Näm dâu tin tng tiên
2021
2020
2019
2018
Thành tin SL Thành tin SL Thành tin SL Thank tin

