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Số: 981 /SGDĐT-NV2

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2019

V/v đôn đốc thực hiện công tác tự đánh
giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục
mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông
năm học 2018 - 2019.

Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường trung học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học.
Để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục
(CLGD ) và đăng ký đánh giá ngoài năm học 2018 – 2019. Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) yêu cầu các Phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông và trường phổ
thông có nhiều cấp học thực hiện các nội dung sau:
1) Đối với Phòng GDĐT
- Thực hiện giám sát, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá và
công khai mức CLGD của các đơn vị trường học dựa trên các bộ tiêu chuẩn đánh
giá CLGD do Bộ GDĐT ban hành;
- Đôn đốc các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở sử dụng phần
mềm Quản lý thông tin kiểm định CLGD và trường chuẩn quốc gia (sau đây gọi là
phần mềm quản lý) trong việc thực hiện hoạt động tự đánh giá tại đơn vị. Hoàn
thành nhập dữ liệu tự đánh giá trên phần mềm quản lý trước ngày 25/5/2019;
- Sử dụng thường xuyên phần mềm quản lý cấp Phòng, thực hiện thao tác
bấm vào các nút lệnh “Thống kê”, “Cập nhật” để theo dõi hoạt động tự đánh giá của
các đơn vị; kịp thời nhắc nhỡ các đơn vị chưa thực hiện.
2) Đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
- Hiệu trưởng các đơn vị (Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá) chỉ đạo và giám sát
việc thực hiện hoạt động tự đánh giá của nhóm thư ký và các nhóm công tác trong
việc thu thập, mã hóa các minh chứng và sử dụng phần mềm quản lý để nhập dữ
liệu tự đánh giá; tận dụng các tính năng gợi ý để đánh giá các tiêu chí, thực hiện
phần mở đầu và kết luận các tiêu chuẩn; các hoạt động này phải hoàn thành trước
ngày 25/5/2019;
- Sở GDĐT khuyến khích các đơn vị ngoài công lập thực hiện hợp đồng đăng
ký sử dụng phần mềm quản lý theo Công văn số 2764/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày
10/10/2018 về việc thông báo kế hoạch tập huấn và triển khai sử dụng phần mềm
quản lý. Việc sử dụng phần mềm quản lý sẽ tiết kiệm thời gian tự đánh giá của đơn
vị; thực hiện đúng chủ trương của ngành giáo dục về ứng dụng công nghệ thông tin
vào quản lý điều hành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý dữ liệu chung toàn

tỉnh về kiểm định CLGD và trường chuẩn quốc gia;
- Công tác tự đánh giá CLGD là hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị
trường học, kể cả các đơn vị trước đây đã đạt chuẩn CLGD và đang trong thời gian
được công nhận cũng phải tự đánh giá để rà soát, cải tiến mức chất lượng theo từng
năm học. Do đó, Sở GDĐT yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện công
tác tự đánh giá CLGD của đơn vị mình. Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách
nhiệm trước Giám đốc Sở GDĐT về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
Nhận được Công văn này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện
theo hướng dẫn của Sở GDĐT. Các ý kiến có liên quan, các đơn vị trao đổi với
Phòng Nghiệp vụ 2_ bộ phận Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cơ quan
Sở, số điện thoại 02513843287./.
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