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   UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
  

Số:            /SGDĐT-KTKĐCLGD 

V/v thực hiện chỉ tiêu KĐCLGD và 

trường đạt chuẩn quốc gia. 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

                Bình Phước, ngày      tháng      năm 2020 

  

Kính gửi:      

       - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện/thị/thành; 

        - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

                

Nhằm đạt chỉ tiêu năm học về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và 

trường đạt chuẩn quốc gia, từng bước hướng đến đạt chỉ tiêu “Có 70% trường đạt 

chuẩn quốc gia” giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng giáo 

dục và đào tạo các huyện/thị/thành, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện 

một số nội dung sau đây:  

1. Các nội dung trọng tâm 

a. Đảm bảo 100% cơ sở giáo dục thực hiện công tác tự đánh giá, tiến hành 

thu thập, bổ sung minh chứng theo học kỳ và theo năm học; trong đó, 100% các cơ 

sở giáo dục đủ điều kiện đăng ký đánh giá ngoài phải có báo cáo tự đánh giá bảo 

đảm chất lượng. 

b. Chủ động lập kế hoạch, tham mưu cơ quan chủ quản, UBND cấp huyện để 

các trường đến chu kỳ đăng ký đánh giá lại hoặc được giao chỉ tiêu đăng ký đánh 

giá lần đầu nhằm đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia được hỗ 

trợ về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong công tác 

tham mưu, lưu ý đến việc đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất được quy định tại 

Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban 

hành Quy định cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 14/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định phòng học 

bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. 

c. Xây dựng có chất lượng “Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát 

triển nhà trường”, đảm bảo phù hợp mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo 

dục và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn 2020-

2025. Trong quá trình xây dựng phương hướng, chiến lược, cần lưu ý bám sát các 

nội dung có liên quan được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp 

nơi địa phương nhà trường tuyển sinh.    

2. Nhiệm vụ cụ thể 
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a. Đối với các phòng giáo dục và đào tạo 

- Rà soát các trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia và trường đạt 

kiểm định chất lượng giáo dục, lưu ý đến các đơn vị đã hết thời hạn công nhận (các 

Phụ lục kèm theo) để đôn đốc, hướng dẫn và lập kế hoạch đăng ký đánh giá ngoài 

gửi cơ quan chủ quản và gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Mẫu đính kèm).  

Đối với các trường đã sát nhập: nêu rõ thời điểm sát nhập, tình hình về đội 

ngũ, cơ sở vật chất, số lớp, sĩ số học sinh/lớp, ... tại thời điểm sát nhập và thực 

trạng hiện nay.  

Đối với các trường chưa sát nhập nhưng đã hết thời hiệu công nhận đạt kiểm 

định chất lượng giáo dục hoặc/và hết thời hiệu công nhận đạt chuẩn quốc gia: nêu 

rõ nguyên nhân không đăng ký đánh giá ngoài để công nhận lại theo chu kỳ quy 

định.     

- Thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu năm học đã được nêu tại Công văn số 

3443/SGDĐT-TTrKĐCLGD ngày 27/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v 

hướng dẫn nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020-2021, cụ thể: 

Mỗi cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) phải đạt tỉ lệ đăng ký đánh giá 

ngoài ít nhất 20% trong tổng số những cơ sở giáo dục chưa được công nhận và 

những cơ sở giáo dục hết thời hạn công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục. 

Khuyến khích các cơ sở giáo dục chưa hết thời hạn công nhận đạt kiểm định chất 

lượng giáo dục đăng ký đánh giá ngoài để đạt cấp độ cao hơn (không tính vào chỉ 

tiêu 20% vừa nêu). 

b. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Các đơn vị đến chu kỳ đăng ký đánh giá ngoài cho giai đoạn 2014-2019, 

2015-2020 nhằm công nhận lại trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục: Trường 

THPT Đồng Xoài, Trường THPT Chơn Thành, Trường THPT Nguyễn Huệ, 

Trường THPT TX Bình Long, Trường THPT Đồng Phú, Trường THPT Phú Riềng, 

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước. Các đơn vị đã được Sở giao thực hiện công tác 

này từ các năm học trước nhưng chưa đăng ký hoặc đã dăng ký nhưng chưa được 

Sở GD&ĐT chấp thuận thành lập Đoàn đánh giá ngoài: THPT Nguyễn Du, THPT 

chuyên Quang Trung, THPT Chu Văn An, THPT chuyên Bình Long, THPT Lộc 

Ninh, THPT Thanh Hòa, THPT TX Phước Long, THPT Nguyễn Khuyến. Các đơn 

vị có tên trên đây nếu đang trong thời hiệu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mà chưa đăng ký đánh giá 

ngoài nhằm công nhận hoặc công nhận lại trường đạt kiểm định chất lượng giáo 

dục thì phải có báo cáo giải trình gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.      

Sở GD&ĐT đề nghị trường THPT Lộc Thái, Trường THPT Bù Đăng đăng 

ký đánh giá ngoài trong học kỳ II năm học này để được công nhận trường đạt kiểm 

định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia do đã đáp ứng cơ bản về cơ sở vật chất trong 

chu kỳ 2015-2020.   
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Sở GDĐT khuyến khích tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đăng ký 

đánh giá ngoài nhằm đồng thời 02 mục đích: Để được công nhận trường đạt kiểm 

định chất lượng giáo dục và được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 

 Danh sách các đơn vị (theo Mẫu) đề nghị phòng giáo dục và đào tạo các 

huyện/thị/thành gửi về Sở GD&ĐT (qua Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng 

giáo dục, bao gồm cả file mềm) trước ngày 08/01/2021.   

 Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

đúng thời gian quy định. Mọi thắc mắc nếu có, xin liên hệ Phòng Thanh tra và 

Kiểm định chất lượng giáo dục (gặp ông Nguyễn Tiến Mạnh, số điện thoại 

0914.461.539, email: tienmanh.ktkdbinhphuoc@gmail.com) để trao đổi thêm./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                   GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- UBND huyện/thị/thành (phối hợp chỉ đạo);                           
- GĐ, các PGĐ (b/c);                          

- Lưu: VT, TTrKĐCLGD; 
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PHỤ LỤC  

           UBND HUYỆN/THỊ XÃ ... 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

Số:            /PGD- 

V/v cung cấp danh sách các trường được 

giao đăng ký đánh giá ngoài trong giai đoạn 

2020-2025. 

                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

                                     Địa danh, ngày       tháng       năm 2020 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

(Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục) 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

TRONG GIAI ĐOẠN 2020-2025 

 

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Thông tin đăng ký 

Ghi chú 

Đăng ký nhằm 

công nhận đạt 

KĐCLGD 

 

Đăng ký nhằm 

công nhận đạt 

chuẩn quốc gia 

 

Thời gian đăng ký 

 

Học kỳ Năm học 

1 MN Hoa Mai X X II 2020-2021 Đăng ký lần đầu 

… …      

10 TH Trần Hưng Đạo X  I 2021-2022 Đăng ký lần II 

… ….      

20 

THCS Hoàng Diệu  

X X II 2022-2023 Đăng ký lần đầu về KĐCLGD, 

đăng ký lần II công nhận đạt 

chuẩn QG 

… ….      

  

Danh sách này gồm có: X trường mầm non, Y trường tiểu học và Z trường trung học cơ sở.  

 

        Nơi nhận:                                                                                                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
         - Như trên;                           
       - Lưu: VT. 
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