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ỦBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

           #SoKyHieuVanBan

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

                          #DiaDiemNgayBanHanh

KẾ HOẠCH
 Đánh giá ngoài - Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận Trường đạt 

chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục năm 2022

I. Căn cứ lập kế hoạch 
Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; 
Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất 
lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ 
sở, trường trung học /2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất 
lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Căn cứ Công văn 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT 
về Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông; Công 
văn 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn tự 
đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non;

 Căn cứ Thông tư  56/2021/BTC  ngày 12/7/2021 của Bộ tài chính về 
Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và 
công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 
phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn  3676/BGDĐT-GDMN ngày 26/8/2021 của Bộ GDĐT 
về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2021-2022; Công 
văn 3636/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2021của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực 
hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022; Công văn 3699/BGDĐT-
GDTrH ngày 27/8/2021 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo 
dục trung học năm học 2021-2022;

Căn cứ Luật số 43/2019/QH14 của Quốc Hội về Ban hành Luật Giáo dục 2019;
Căn cứ kết quả đạt được về công tác Đánh giá ngoài - Kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia của Sở GDĐT năm 
2021 đối với Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học;

Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch Đánh giá ngoài - Kiểm định chất lượng 
giáo dục và công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh năm 2022 như sau:

II. Mục đích, yêu cầu 
1. Mục đích:
-  Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định trường trung học đạt 

mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất 
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lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo 
công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng 
của trường trung học; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc 
không công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục;

-  Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học nhằm khuyến khích 
đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho 
trường trung học không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; 

2. Yêu cầu: 
- Quy trình Tự đánh giá của cơ sở giáo dục: Thực hiện đúng theo quy định 

gồm 7 bước được quy định tại Điều 23, Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT và 
Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT theo Hướng dẫn của công văn 5932/BGDĐT-
QLCL của Bộ GDĐT;

- Quy trình Đánh giá ngoài: Thực hiện đúng quy trình Đánh giá ngoài 
theo quy định tại Điều 28 của Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 
18/2018/TT-BGDĐT theo Hướng dẫn của công văn 5932/BGDĐT-QLCL, 
5942/BGDĐT-QLCL của Bộ GDĐT.

III. Thời gian thực hiện Đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục
Tổng số cơ sở giáo dục được Đánh giá ngoài năm 2022: 101 đơn vị, cụ thể: 
1. Đánh giá ngoài các cơ sở Giáo dục Mầm Non: Theo phụ lục 1 đính kèm ;
2. Đánh giá ngoài các cơ sở Giáo dục Tiểu học: Theo phụ lục 2 đính kèm;
3. Đánh giá ngoài các cơ sở Giáo dục Trung học: Theo phụ lục 3 đính kèm.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Lập kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục,  xây dựng trường trung 

học đạt chuẩn quốc gia; hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các phòng giáo 
dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo 
dục và xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia theo quy định;

- Giám sát, chỉ đạo các trường trung học trực thuộc thực hiện kế hoạch cải 
tiến chất lượng để không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác kiểm 
định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao hiệu 
quả Đánh giá ngoài - Kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch kiểm định chất 

lượng giáo dục; lập kế hoạch xây dựng, đầu tư cho các trường trung học trên địa 
bàn thuộc phạm vi quản lý để đạt chuẩn quốc gia; hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát, 
kiểm tra các các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai công tác kiểm định chất 
lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.

- Giám sát, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện kế hoạch cải 
tiến chất lượng để không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng.
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- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác kiểm 
định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao hiệu 
quả Đánh giá ngoài - Kiểm định chất lượng giáo dục.

3.  Các cơ sở giáo dục
-  Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền lập kế hoạch kiểm định chất lượng 

giáo dục, đạt chuẩn quốc gia trong năm 2022.
- Tổ chức tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài; đề nghị cấp có thẩm quyền 

công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt 
chuẩn quốc gia đảm bảo các tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non, tiểu học, 
trung học tại Quy định này.

- Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; 
thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng trong báo cáo tự đánh giá, các khuyến 
nghị của đoàn đánh giá ngoài và chỉ đạo của cơ quan quản lý. Báo cáo kết quả 
thực hiện cải tiến chất lượng đối với cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp để được 
hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các hoạt động của nhà 
trường, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác đánh giá ngoài.

-  Duy trì, phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả xây 
dựng trường đạt chuẩn quốc gia để không ngừng nâng cao và cải tiến chất 
lượng.

Trên đây là Kế hoạch Đánh giá ngoài - Kiểm định chất lượng giáo dục và 
công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm 
2022, đề nghị các Phòng chuyên môn Sở GDĐT, Phòng GDĐT các huyện, thị 
xã, thành phố và các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế 
hoạch này./.

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (để b/c);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/h);
- Các phòng chuyên môn Sở GDĐT (để t/h);
- Phòng GDĐT các huyên, thị xã, thành phố (để t/h);
- Các cơ sở giáo dục (để t/h);
- Lưu: VT, GDMN, GDTH, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

   #ChuKyLanhDao
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