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BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  

NĂM HỌC 2019-2020 

 

I. Đặc điểm tình hình 

Trường THCS Nguyễn Tất Thành được tách ra từ trường cấp1,2 Nguyễn Thị Minh 

Khai   theo quyết định số 25/QĐ- UB, ngày 13 tháng 2 năm 2003 của Ủy ban huyện Đăk 

Nông (nay là Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa). 

 Trường THCS Nguyễn Tất Thành được thành lập  trên địa bàn  thị xã Gia Nghĩa, 

Ngôi trường được mang tên Bác vị lãnh tụ của nước ta, của Đảng cộng sản Việt Nam với ý 

nghĩa kế thừa phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biết ơn, kính 

trọng với những anh hùng người có công với đát nước, nguyện một lòng đi theo con đường 

mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã chọn lựa . 

+ Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 46 trong đó CBQL: 3;  nhân viên 5 và 38 

giáo viên đứng lớp. CBGV Đạt trình độ chuẩn 15 đ/c và trên chuẩn 31 đ/c 

 + Tổ chức Đảng trong nhà trường gồm 35 Đảng viên, chi bộ đạt chi bộ trong sạch 

vững mạnh. 

 + Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên  trong nhà trường luôn hoạt 

động tích cực trong các hoạt động phong trào do ngành và cấp trên đề ra. 

 - Về cơ sở vật chất: 

 + Diện tích đất nhà trường: 29.000m2 

II. Tình hình thực hiện công tác tự đánh giá 

1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá 

  TrườngTHCS Nguyễn Tất Thành ban hành Kế hoạch số 25B/KHTĐG-NTT ngày 

13/5/2020 về việc kế hoạch tự đánh giá và thành lập Quyết định số 06/QĐ-NTT ngày 

15/5/2020 về việc thành lập Hội đồng và các nhóm công tác kiểm định chất lượng giáo 

dục năm học 2019-2020; thành viên Hội đồng theo văn bản hướng dẫn. 

2. Lập kế hoạch tự đánh giá 

- Thời gian lập kế hoạch: Từ ngày 13/5/2020 nhà trường lập kế hoạch , tháng 

6/2020 nhà trường tập hợp hội đồng theo Quyết định 06/QĐ-NTT ngày 15/5/2020 để phân 

công nhiệm vụ, triển khai kế hoạch . 

- Do tình hình thực tế dịch covid -19 nên hội đồng không thể ttập trung đông người 

và việc dạy bù để kịp chương trình do đó kế hoạch chủ yếu triển khai qua mail và họp trực 

tuyến. 

3. Thu thập và xử lý phân tích các minh chứng 

- Thời điểm thu thập minh chứng: Tháng 6 năm 2020 các tổ, nhóm công tác tiến 

hành thu thập minh chứng 

- So với kế hoạch thời gian thu thập minh chứng muộn 2 tuần so với kế hoạch. 



2 
 

- Lý do không đúng tiến độ do dịch covid -19 nên hội đồng không thể taaoj 

trung đông người và việc dạy bù để kịp chương trình  

4. Đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí. 

Thời điểm thực hiện các tiêu chí: Vào tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2020, so với 

kế hoạch tự đánh giá chậm mất 14 ngày; lý do chậm dịch covid -19 mà việc thu thập 

minh chứng gặp khó khăn. 

5 Viết báo cáo tự đánh giá 

- Thời điểm thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến 30/7/2020 

- So với kế hoạch bị chậm 

- Lý do chậm việc viết báo cáo không đạt tiến độ 

6. Công bố báo cáo tự đánh giá 

- Thời điểm thực hiện từ ngày 25/7/2020  

- Hình thức công bố: Webside của nhà trường, hệ thống mail 

-  So với kế hoạch bị chậm 10 ngày. 

- Lý do chậm việc viết báo cáo không đạt tiến độ 

7. Triển khai các hoạt động khác sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá 

- Tiếp nhận ý kiến phản hồi từ Họi đồng sư phạm nhà trường 

- Tiếp tục chỉnh sữa, bổ sung báo cáo 

- Thông qua báo cáo đã chỉnh sữa 

- Đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng 

- Gửi báo cáo tự đánh giá lên cấp trên 

- Lưu trữ báo cáo và các minh chứng 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng 

III. Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đề ra 

1. Căn cứ thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng 

- Báo cáo tự đánh giá năm học 2019-2020 

2. Những kế hoạch cải tiến chất lượng đã thực hiện 

Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí Nội dung kế hoạch đã thực hiện 

1 6 Thường xuyên kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, các loại 

hồ sơ của nhà trường lưu trữ từng năm, theo từng hộp, sắp 

xếp hồ sơ một cách khoa học, thường xuyên kiểm tra, sơ 

kết tổng kết phong trào thi đua và rút kinh nghiệm 

1 7 Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có nhiều 

hình thức tổ chức phong phú, hấp dẫn để lôi cuốn học sinh 

tham gia 

1 8 Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có nhiều 

hình thức tổ chức phong phú, hấp dẫn để lôi cuốn học sinh 

tham gia; nâng cao chất lượng dạy thêm, học thêm. 
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Tiếp tục tổ chức học tập, rèn luyện luyện kỹ năng sống 

1 9 Thường xuyên theo dõi, cập nhật, sắp xếp thông tin vào sổ 

công văn đầy đủ 

2 1 Cán bộ quản lý cần tăng cường việc tự học và sử dụng 

ngoại ngữ trong giao tiếp để phục vụ cho quá trình công 

tác. 

 2 Lập tờ trình lên cấp trên bổ sung giáo viên nhằm đảm bảo 

công tác chuyên môn cho năm học tiếp theo 

 4 Giữ mối liên hệ chặt chẽ với phụ huynh, huy đông cả xã 

hội vào công tác giáo dục, Làm tốt công tác xã hội hóa, 

xây dựng cả xã hội học tập 

3 1 Đề xuất, tham mưu cấp trên xây dựng thêm tường rào khu 

giáo dục thể chất và lát taluy phía trước. 

Lập kế hoạch xin kinh phí và Xã hội hóa, tài trợ để xây 

dựng tường rào và lát taluy. 

 

 2 Lập kế hoạch xin kinh phí để mua thiết bị, hóa chất phục 

vụ cho việc dạy và học 

5 1 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, kế 

hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định 

về chuyên môn của nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo. Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bồi 

dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Đồng thời tổ 

chức bồi dưỡng cho giáo viên toàn trường một số các kĩ 

năng trong hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi. 

 3 Cập nhập chương trình tư liệu giáo dục địa phương kịp 

thời, triển khai đồng bộ ở một số môn học theo quy định. 

 5 Nhà trường phối kết hợp với cha mẹ học sinh để giáo dục 

học sinh ý thức tốt hơn tốt hơn trong việc giáo dục kỹ năng 

sống 

 6 Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng mũi nhọn phù 

hợp với tình hình thực tế của nhà trường. 

Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh giáo dục học 

sinh có ý thức hơn trong học tập 

3.  Những kế hoạch cải tiến chất lượng chưa thực hiện hoặc không thực hiện 

Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Nội dung kế hoạch chưa thực hiện 

hoặc không thực hiện 

Lý do chưa 

thực hiện 

Kiến nghị 

3 3 - Lập tờ trình xin chủ trương xây 

thêm hoặc mở rộng khu vệ sinh cho 

Chờ cấp trên 

khảo sát.. 
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học sinh. 

 

Các tiêu chí ở mức 4 

 1 Kế hoạch giáo dục của nhà trường có 

những nội dung được tham khảo 

chương trình giáo dục tiên tiến của 

các nước trong khu vực và thế giới 

theo quy định, phù hợp và góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục 

Tình hình 

thực tế của 

nhà trường 

chưa thể thực 

hiện 

 

 

 

 4 Thư viện có hệ thống hạ tầng công 

nghệ thông tin hiện đại phù hợp với 

tiêu chuẩn trong khu vực và quốc tế. 

Thư viện có kết nối Internet băng 

thông rộng, có mạng không dây, đáp 

ứng yêu cầu các hoạt động của nhà 

trường; có nguồn tài liệu truyền thống 

và tài liệu số phong phú đáp ứng yêu 

cầu các hoạt động nhà trường. 

Cơ sở vật chất 

hiện tại nhà 

trường không 

thể đáp ứng 

 

 5 Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời 

điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành 

tất cả các mục tiêu theo phương 

hướng, chiến lược phát triển nhà 

trường 

Thực hiện 

nhưng chưa 

hoàn thành. 

 

IV. Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất. 

1. Đối với công tác tự đánh giá 

Sau khi nhận văn bản hướng dẫn của phòng Giáo dục và Đào tạo nhà trường đã 

chủ động triển khai kế hoạch và thực hiện nghiêm theo văn bản hướng dẫn về 

công tác kiểm định, về cơ bản đến thời điểm hiện tại công tác kiểm định năm học 

2019-2020 đã hoàn thành tuy nhiên bên cạnh đó còn một số tồn tại: 

- Công tác viết báo cáo tự đánh giá còn một số lỗi kỹ thuật, một số lỗi chính tả 

cần khắc phục; phần kế hoạch cải tiến chất lượng chưa bám sát điều kiện thực tế của 

đơn vị, của địa phương. 

- Việc thu thập minh chứng còn thiếu; một số minh chứng thất lạc chư kiếm ra 

nên ảnh hưởng đến công tác viết báo cáo. 

 Kiến nghị, đề xuất 

- Đối với Phòng GD&ĐT: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thêm cho đội ngũ làm 

công tác kiểm định ở các đơn vị trường học. 

- Đối với nhà trường: Tạo điều kiện tốt nhất để Hội đồng tự đánh giá và các 

nhóm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao; có kinh phí hỗ trợ các đ/c làm công tác 

kiểm định, đặc biệt là các tổ trưởng.. 
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- Đối với Hội đồng kiểm định và các nhóm công tác: Phân công nhiệm vụ cụ thể 

đến các thành viên trong Hội đồng, tăng cường công tác giám sát kiểm tra và tạo điều 

kiện tốt nhất để các thành viên hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Đối với việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng 

- Đối với Phòng GD&ĐT: Tham mưu với UBND thành phố bổ sung biên chế 

giáo viên cho nhà trường để hoàn thành tốt nội dung chương trình giáo dục và tác lớp 

theo quy định; xây dựng thêm nhà vệ sinh, phòng học để đảm bảo việc sinh hoạt của 

học sinh và việc học tập. 

- Đối với nhà trường: Có văn bản tham mưu cấp trên về biên chế giáo viên, tách 

lớp ở khối 6 và khối 8 vì số học sinh hiện tại quá đông; Xin chủ trương xây dựng nhà 

vệ sinh, nhà để xe học sinh hoặc xã hội hóa, tài trợ.. 

V. Thời điểm đăng ký đánh giá ngoài 

Năm học 2020-2021 nhà trường đăng ký đánh giá ngoài để đạt kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận lại trường chuẩn Quốc gia. 

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT (báo cáo); 

- Chi bộ (chỉ đạo); 

- Lưu VT, HSKĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

Lê Hữu Vọng 


