
UBND HUYỆN LÝ NHÂN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /PGDĐT-GDTX 
V/v kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Kiểm định  

chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   Lý Nhân, ngày       tháng 7 năm 2020 

                                                        

         Kính gửi:   

- Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở trong huyện; 

- Trường TH&THCS xã Nhân Mỹ; 

- Trường Mầm non tư thục Hiẹp Hoà. 
 

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 – 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Lý Nhân; 

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục của 

các các đơn vị trên địa bàn huyện; Phòng GDĐT thông báo lịch kiểm tra hồ sơ, 

tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo 

dục, cụ thể như sau: 
 

I. Thời gian: Ngày 13/7/2020 (Thứ Hai)  
 

- Từ 7h30: Kiểm tra hồ sơ của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 

thuộc các xã Bắc Lý, Chân Lý, Đạo Lý, Trần Hưng Đạo, Nhân Thịnh, Phú Phúc, 

Hòa Hậu, Tiến Thắng, Nhân Mỹ, Xuân Khê, Nhân Bình. 

- Từ 13h30: Kiểm tra hồ sơ của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 

thuộc các xã, thị trấn còn lại trong huyện. 
 

II. Thành phần 
 

1. Phòng GDĐT 
 

- Lãnh đạo Phòng, cán bộ chuyên viên cấp THCS, Tiểu học, Mầm non; 

- Cán bộ cốt cán nghiệp vụ (có triệu tập riêng). 
 

2. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 
 

- 01 cán bộ quản lý là Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá của đơn vị; 

- 01 cán bộ, giáo viên trong Hội đồng tự đánh giá (do Hiệu trưởng chọn cử).  
 

III. Địa điểm kiểm tra: Hội trường Phòng GDĐT. 
 

IV. Nội dung kiểm tra   

- Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá năm học 2019-2020; 

- Kế hoạch tự đánh giá của nhà trường năm học 2019-2020; 

- Phiếu đánh giá tiêu chí của Tiêu chuẩn số 02 (Tiêu chuẩn Cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên và học sinh); 

- Báo cáo tự đánh giá (số liệu tại thời điểm kết thúc chương trình) theo 

quy định của Sở GDĐT; 

- Bảng Danh mục mã minh chứng. 
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V. Một số lưu ý 

1. Đối với các trường trong kế hoạch đánh giá ngoài, kiểm tra công nhận đạt 

chuẩn quốc gia sau 05 năm trong năm học 2020-2021: 

- Sau khi kiểm tra hồ sơ tự đánh giá cần tích cực hoàn hiện hồ sơ công tác 

tự đánh giá: báo cáo tự đánh giá, bảng danh mục mã minh chứng, hệ thống phiếu 

đánh giá tiêu chí; bổ sung, sắp xếp minh chứng theo quy định và chuẩn bị các 

điều kiện đón đoàn đánh giá ngoài. 

- Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của các trường gồm: 

+ Bản đăng ký đánh giá ngoài (01 bản); 

+ Báo cáo tự đánh giá (11 bản); 

  + Bảng Danh mục mã minh chứng (11 bản); 

(Thời gian nộp hồ sơ Phòng GDĐT sẽ thông báo sau) 

         2. Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, TH&THCS sắp xếp công việc, 

chuẩn bị các loại hồ sơ và có mặt đúng giờ quy định, đảm bảo công tác kiểm tra 

đúng theo kế hoạch; 
 

Trên đây là một số nội dung cơ bản về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm 

định chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020, Phòng GD&ĐT yêu cầu ông 

(bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thực hiện nghiêm túc và đúng 

lịch./. 
 

Nơi nhận:  
- Trưởng Phòng ( để báo cáo); 

- Lãnh đạo Phòng ( để ph/hợp chỉ đạo); 

- Bộ phận MN, TH, THCS ( để ph/hợp thực 

hiện);                                 
- Như Kính gửi ( để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến 
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