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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 192 /PGDĐT

Mang Yang, ngày 04 tháng 8 năm 2020

V/v tự đánh giá và lập kế hoạch cải thiện
công tác Kiểm định chất lượng giáo dục,
xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia,
giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc.
Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo Ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công
nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT
ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về Kiểm định
chất lượng giáo dục và công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Thông tư
số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành
Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường trung học cơ
sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn
quốc gia;
Thực hiện Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo lộ
trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Mang Yang, giai đoạn 20212025;
Phòng giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học
trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Các trường đăng ký xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn
2021-2025:
- Năm 2021: Trường TH thị trấn Kon Dơng số 2, TH Kon Thụp.
- Năm 2022: Trường MG H’ra, PTDTBT THCS Lơ Pang, THCS H’ra.
- Năm 2023: Trường TH Lơ Pang.
- Năm 2024: Trường TH&THCS Đak Jơ Ta.
- Năm 2025: Trường MG Đăk Trôi.
Tùy tình hình thực tế của mỗi địa phương, các đơn vị trường học có thể
đăng ký xây dựng thêm trường đạt chuẩn quốc gia ngoài kế hoạch trên.
2. Căn cứ Thông tư Ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng giáo
dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia cho mỗi bậc học. Các đơn vị
trường học tiến hành tổ chức sắp xếp, bổ sung hồ sơ và tự đánh giá về công tác
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kiểm định chất lượng (thực hiện trong suốt thời gian năm học). Đồng thời, xây
dựng kế hoạch nêu rõ lộ trình khắc phục và cải thiện các chỉ số (tiêu chí) đạt
mức cao hơn qua từng năm học.
3. Báo cáo kết quả tự đánh giá và kế hoạch (bản có dấu gửi trực tiếp và
bản mềm gửi qua email) về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua các bộ phận chuyên
môn phụ trách từng bậc học khi kết thúc năm học (cuối tháng 5 hàng năm).
Riêng năm học 2019-2020, các đơn vị trường học báo cáo vào cuối tháng 8 năm
2020.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra công tác Kiểm định
chất lượng giáo dục của tất cả các đơn vị trường học trực thuộc theo kế hoạch cụ
thể cho từng năm học.
Đề nghị Hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện, đảm bảo đúng
yêu cầu và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/hiện);
- UBND huyện (B/c);
- Đăng Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT, CM MN, TH, THCS.
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