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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra thẩm định công tác Kiểm định chất lượng giáo dục 

và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với 

Trường Mầm non xã Yên Phúc năm 2021 

  

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan về Kiểm định chất lượng và công nhận 

trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021; ngày 04 tháng 3 năm 2021, Đoàn 

kiểm tra của UBND huyện đã tiến hành kiểm tra thẩm định công tác kiểm định 

chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với Trường 

Mầm non xã Yên Phúc. Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo kết quả 

kiểm tra như sau: 

I. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Về hình thức trình bày, cấu trúc, chính tả, ngữ pháp của báo cáo tự 

đánh giá 

- Hình thức trình bày:  

Báo cáo tự đánh giá cơ bản được trình bày theo hướng dẫn tại phụ lục 1 

về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính kèm theo Nghị định số 

30/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và  hướng dẫn về trình bày báo cáo tự 

đánh giá và các quy định về thể thức trình bày văn bản. Tuy nhiên, trong báo cáo 

đôi khi còn chỗ chưa đảm bảo theo đúng thể thức văn bản. 

-  Cấu trúc:  

Báo cáo tự đánh giá bám sát hướng dẫn của Công văn số 5942/BGDĐT-

QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng 

dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non gồm 4 phần: Cơ sở dữ liệu, 

tự đánh giá, kết luận chung và phụ lục (Danh mục thông tin minh chứng). Báo 

cáo được trình bày đầy đủ 5 tiêu chuẩn, 25 tiêu chí theo mức 2; 19 tiêu chí theo 

mức 3; 06 tiêu chí theo mức 4 không có tiêu chí, chỉ báo bị bỏ sót.  

- Chính tả, ngữ pháp: 

Trình bày đủ ý, đã bám sát văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin minh chứng. Tuy nhiên, trình bày 

báo cáo đôi chỗ còn dài dòng, lủng củng, cách diễn đạt đôi khi chưa thật hợp lý, 

viết hoa chưa đúng, còn có lỗi sai chính tả. 

2. Đánh giá các tiêu chí 

Nhà trường đã đánh giá mô tả các tiêu chuẩn, tiêu chí tương đối đầy đủ 

hiện trạng của đơn vị, có kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm duy trì và nâng cao 

chất lượng các hoạt động của nhà trường và đảm bảo tính khả thi. Tuy nhiên, 
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một số tiêu chí việc mô tả chưa thực sự đánh giá cụ thể và đúng hiện trạng nhà 

trường mà chủ yếu nêu nội hàm của chỉ báo, diễn đạt còn lủng củng, nhận định 

điểm yếu của nhà trường chưa đúng (tiêu chí 4.2 mức 3). 

- Kết quả tự đánh giá: 

+ Mức 1: Số tiêu chí đạt: 25/25= 100% 

+ Mức 2: Số tiêu chí đạt: 25/25= 100% 

+ Mức 3: Số tiêu chí đạt: 8/19 = 42,1% 

               Số tiêu chí không đạt: 11/19 = 57,9% 

+ Mức 4: Số tiêu chí đạt: 0/6 = 0 % 

               Số tiêu chí không đạt: 6/6  = 100% 

+ Mức đánh giá của trường mầm non: Cấp độ 2. 

3.  Hệ thống minh chứng 

Hệ thống minh chứng tương đối đầy đủ, đảm bảo tính trung thực, tính 

pháp lý, sắp xếp gọn gàng. Tuy nhiên, bảng mã hóa thông tin minh chứng còn 

cồng kềnh, một số minh chứng chưa đảm bảo tính thuyết phục, thiếu minh 

chứng, tính pháp lý, cách sắp sếp một số chưa hợp lý; việc sử dụng minh chứng 

trong báo cáo và bảng mã hóa minh chứng chưa trùng khớp. 

4. Cảnh quan, môi trường 

- Công tác vệ sinh môi trường tại điểm trường Tây A chưa đảm bảo. 

- Hệ thống thoát nước của nhà dân liên quan đến khu vực trường chưa 

đảm bảo vệ sinh. 

- Chưa có tường rào phía trước cổng cho nên không đảm bảo công tác an 

toàn cho trẻ và an ninh trật tự. 

II. NHIỆM VỤ SAU KIỂM TRA  

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Chỉ đạo nhà trường hoàn thiện khắc phục những hạn chế qua góp ý nhận 

xét các thành viên trong đoàn kiểm tra. 

- Tiếp tục tư vấn, giúp đỡ nhà trường hoàn thành hồ hơ kiểm định chất 

lượng và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. 

- Kiểm tra việc khắc phục và hoàn thiện hồ sơ của nhà trường trước khi 

mời Đoàn kiểm tra công nhận của UBND tỉnh, tham mưu gửi văn bản và hồ sơ 

đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công nhận theo kế hoạch. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 

- Tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác vệ sinh 

khu vực cổng trường tại điểm trường Tây A và điểm trường chính trường Mầm 

non xã Yên Phúc; 
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- Tăng cường công tác xã hội hoá hỗ trợ các trường trên địa bàn xã đầu tư 

cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học; Làm tốt công tác quy hoạch tạo 

quỹ đất cho các trường trên địa bàn đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc gia. 

- Hỗ trợ nhà trường xây dựng tường rào khu vực ngoài cổng trường; tuyên 

truyền giải phóng một số công trình chưa hợp lý của dân tại khu vực xung quanh 

trường như: đường thoát nước của dân trong khu vực trường, nhà vệ sinh tại khu 

vực cổng trường, bán hàng quán tại cổng trường gây mất an toàn giao thông. 

3. Đối với Trường Mầm non xã Yên Phúc 

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm sau đoàn kiểm tra, phân công nhiệm vụ 

trong Hội đồng tự đánh giá khắc phục hạn chế. 

- Tích cực phối hợp, tham mưu chính quyền địa phương về công tác xã 

hội hoá xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan của nhà trường. 

- Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 

ngày 26/3/2021. 

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra, thẩm định công tác Kiểm định 

chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với Trường 

Mầm non xã Yên Phúc năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
- CT, các PCT UBND huyện;  

- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT huyện; 

- UBND xã Yên Phúc; 

- Trường MN xã Yên Phúc; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

 

Lương Đình Toại 

 


