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KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ 
Công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023 

 

I. CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH  

Căn cứ thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn 

và chu kì công tác kiểm định chất lượng giáo dục; 

 Căn cứ Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT ngày 19/08/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2022 - 

2023; 

 Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 

2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 Căn cứ kế hoạch số 311/PGDĐT ngày 08/9/2022 của Phòng GD - ĐT 

Can Lộc về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của bậc học 

THCS toàn huyện; 

 Căn cứ kế hoạch số 59/KH - THCSĐL ngày 18 tháng 9 năm 2022 của 

trường THCS Đồng Lộc về kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2022 -  

2023; 

Xét tình hình thực tiễn của đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch tự 

đánh giá về công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) năm học 

2022 - 2023, cụ thể: 

II. NỘI DUNG 

1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá: 

 Mục đích của tự đánh giá là nhằm đánh giá thực trạng chất lượng của 

nhà trường một cách khách quan từ đó có các giải pháp cải tiến, nâng cao chất 

lượng một cách toàn diện, công khai, giải trình với cơ quan chức năng, toàn 

xó hội về thực trạng chất lượng của trường để cơ quan chức năng đánh giá và 

công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.  

 Phạm vi đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn của đánh giá chất lượng giáo dục 

trường THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

2. Hội đồng tự đánh giá: 

2.1. Thành phần hội đồng đánh giá: 

 Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo quyết định số 68 ngày 22 

tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng trường THCS Đồng Lộc, gồm các thành 

viên: 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 



 

2.2. Phân công nhiệm vụ các cá nhân trong hội đồng 

TT 
Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Nhóm cá nhân chịu trách 

nhiệm 

Thời gian thu 

thập thông tin 

minh chứng 

Ghi 

chú 

1 Tiêu chuẩn  1  Trần Hảo, Phan Khắc Thắng, 

Trần Thị Hương 
Từ đầu năm học, 

cuối mỗi học kỳ, 

kết thúc năm học 

 

 Tiêu chí 1.1 Phan Khắc Thắng, Trần Hảo   

 Tiêu chí 1.2 Phan Khắc Thắng   

 Tiêu chí 1.3 Phan Khắc Thắng   

 Tiêu chí 1.4 Phan Khắc Thắng   

 Tiêu chí 1.5 Phan Khắc Thắng   

 Tiêu chí 1.6 Phan Khắc Thắng, Trần Thị 

Hương 
  

 Tiêu chí 1.7 Phan Khắc Thắng   

 Tiêu chí 1.8 Phan Khắc Thắng   

 Tiêu chí 1.9 Phan Khắc Thắng   

 Tiêu chí 1.10 Phan Khắc Thắng   

2 Tiêu chuẩn 

2 

 

 Trần Hảo, Trần Thị Thủy Từ đầu năm học, 

cuối mỗi học kỳ, 

kết thúc năm học 

 

 Tiêu chí 2.1 Trần Hảo, Trần Thị Thủy   

 Tiêu chí 2.2 Trần Hảo, Trần Thị Thủy   

 Tiêu chí 2.3 Trần Hảo, Trần Thị Thủy   

 Tiêu chí 2.4 Trần Hảo, Trần Thị Thủy   

3 Tiêu chuẩn 

3 

Hoàng Bá Kiên, Nguyễn Thị 

Thu 

Đầu năm học, cuối 

học kỳ, kết thúc 

năm học 

 

 Tiêu chí 3.1 Hoàng Bá Kiên, Nguyễn Thị 

Thu 
  

 Tiêu chí 3.2 Hoàng Bá Kiên, Nguyễn Thị 

Thu 
  

 Tiêu chí 3.3 Hoàng Bá Kiên, Nguyễn Thị 

Thu 
  

1 Trần Hảo Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng 

2 Phan Thị Hồng Thanh P. hiệu trưởng Phó chủ tịch hội đồng 

3 Hoàng Bá Kiên P. Hiệu trưởng, CTCĐ Phó chủ tịch hội đồng 

4 Bùi Thị Nhung Thư ký hội đồng Thư ký hội đồng 

5 Lê Thị hải P.Chủ tịch công đoàn Uỷ viên HĐ 

6 Hoàng Thị Ấn Tổ trưởng chuyên môn Uỷ viên HĐ 

7 Phan Khắc Thắng Tổ trưởng chuyên môn Uỷ viên HĐ 

8 Trần Thị Thủy Tổ trưởng chuyên môn Uỷ viên HĐ 

9 Nguyễn Thị Thu Tổ trưởng chuyên môn Uỷ viên HĐ 

10 Trần Thị Hương Kế Toán  Ủy viên HĐ 

11 Bùi Đình Nhụy Trưởng ban thanh tra Uỷ viên HĐ 

12 Nguyễn Thị Thuận Tổng phụ trách đội Uỷ viên HĐ 

13 Bùi Thị Sen Tổ trưởng  tổ HC Uỷ viên HĐ 



 Tiêu chí 3.4 Hoàng Bá Kiên, Nguyễn Thị 

Thu 
  

 Tiêu chí 3.5 Hoàng Bá Kiên, Nguyễn Thị 

Thu 
  

 Tiêu chí 3.6 Hoàng Bá Kiên, Nguyễn Thị 

Thu 
  

4 Tiêu chuẩn 

4 

 

Trần Hảo, Nguyễn Thị 

Thuận 
Đầu năm học, 

định kỳ hàng 

tháng, cuối mỗi 

học kỳ, cuối năm 

học. 

 

 Tiêu chí 4.1 Trần Hảo, Nguyễn Thị Thuận   

 Tiêu chí 4.2 Trần Hảo, Nguyễn Thị Thuận   

5 Tiêu chuẩn 

5 

Phan Thị Hồng Thanh, 

Hoàng Thị Ấn 

Đầu năm học, cuối 

năm tài chính, 

cuối năm học. 

 

 Tiêu chí 5.1 Phan Thị Hồng Thanh, Hoàng 

Thị Ấn 
  

 Tiêu chí 5.2 Phan Thị Hồng Thanh, Hoàng 

Thị Ấn 
  

 Tiêu chí 5.3 Phan Thị Hồng Thanh, Hoàng 

Thị Ấn 
  

 Tiêu chí 5.4 Phan Thị Hồng Thanh, Hoàng 

Thị Ấn 
  

 Tiêu chí 5.5 Phan Thị Hồng Thanh, Hoàng 

Thị Ấn 
  

 Tiêu chí 5.6 Phan Thị Hồng Thanh, Hoàng 

Thị Ấn 
  

          3. Công cụ đánh giá: 

 - Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông theo 

Thông tư 18/2018/ TT- BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

 - Các thông tin cần thu thập từ bên ngoài: Các tổ chức đoàn thể, tổ chức 

XH, cá nhân trong và ngoài nhà trường. 

 - Ý kiến từ các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể ngoài nhà trường, Ban 

đại diện cha mẹ học sinh, các cá nhân ngoài nhà trường. 

           4. Thời gian biểu: 

Thời gian Các hoạt động 

Tuần  5 

đến 10 

- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, 

thời gian biểu và xác định các thành viên hội đồng tự đánh 

giá. 

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng tự  đánh giá, 

công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phân công dự thảo kế 

hoạch tự đánh giá 

Tuần 11 - Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán 

bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường. 



- Tổ chức hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự 

đánh giá cho các thành viên của hội đồng tự đánh giá giáo 

viên và nhân viên. 

- Hoàn thành bản kế hoạch tự đánh giá.  

Tuần 13- 

15 

 

- Chuẩn bị đề cương báo cao tự đánh giá  

- Thu thập thông tin và minh chứng  

- Các cá nhân hoàn thiện phiếu mô tả tiêu chí. 

Tuần 19 Họp hội đồng tự đánh giá để: 

- Xác định các vấn đề phát sinh từ các từ các thông tin  và 

minh chứng thu được 

- Xác nhu cầu thu nhập thông tin bổ sung 

- Điều chỉnh đề cương báo cáo tự đánh giá và xây dựng đề 

cương chi tiết 

Tuần 20 - Thu thập xử lý thông tin bổ sung 

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo tự đánh giá  

Tuần 21-22 - Thu thập thông tin bổ sung 

- Họp hội đồng tự đánh giá, dự thảo báo cáo tự đánh giá 

-Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo 

cáo tự đánh giá  

Tuần 23-24 - Họp hội đồng tự đánh giá để thảo luận dự thảo báo cáo tự 

đánh giá 

- Hội đồng tự đánh giá họp với các giáo viên, nhân viên trong 

trường để thảo luận về báo cáo tự đánh giá, xin các ý kiến góp 

ý. 

Tuần 25 - Họp hội đồng tự đánh giá để thông qua bản báo cáo tự đánh 

giá đã được sữa chữa. 

- Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường và thu 

thập các ý kiến đóng góp. 

Tuần 26 - Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo tự 

đánh giá 

Tuần 29 - Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoản thiện (trong nội bộ 

nhà trường) 

Tuần 35 - Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh giá, các 

biên mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn 

- Nộp báo cáo tự đánh giá cho cơ quan chủ quản. 

              5. Tổ chức thực hiện: 
  - Kế hoạch Tự đánh giá công tác KĐ CLGD của nhà trường năm học 

2022 - 2023 được thông qua Chi ủy, ban giám hiệu, các thành viên hội đồng 

tự đánh giá và tất cả CBGV - NV. 

- Hội đồng tự đánh giá chủ động triển khai thực hiện công tác tự đánh 

giá theo thôn tư 18/2018/BGD - ĐT một cách kịp thời, đúng tiến độ. Nhà 

trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng tự đánh giá thực 

hiện tốt nhiệm vụ chính của mình. 



- Các thành viên hội đồng tự đánh giá xây dựng  tốt mối quan hệ trong 

công tác, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận để tránh các 

nội dung chồng chéo trong khi thực hiện nhiệm vụ. 

Trên đây là kế hoạch tự dánh giá của Hội đồng tự đánh giá công tác 

KĐ CLGD trường THCS Đồng Lộc trong năm học 2022 - 2023, đề nghị 

các Thành viên hội đồng tự đánh giá nghiên cứu và thực hiện nghiện túc kế 

hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu cáo khó khăn hoặc đề xuất gì báo 

cáo với Đ/C Trần Hảo để kịp thời điều chỉnh.  

 
Nơi nhận: 
- Phòng GD-ĐT (để báo cáo); 

- Thành viên HĐ TĐG (để thực hiện);   

- Lưu: VT. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Hảo 
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