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Xây dựng trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục  

và đạt chuẩn quốc gia năm 2022 

 

Căn cứ các Thông tư 17, 18, 19/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành qui chế công nhận trường mầm non, tiểu học, 

THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; 

Căn cứ Chương trình hành động số 18-CTr/HU, ngày 16/6/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ 

Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến 

2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; 
         Căn cứ Kế hạch số 128/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND huyện Thiệu 

Hóa về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025; Công văn số 

27/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 06/01/2022 của Sở GD&ĐT về việc xây dựng Kế 

hoạch công nhận trường học đạt kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia năm 

2022, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hoá ban hành Kế hoạch xây dựng trường học 

đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia năm 2022 như sau: 
 

I. THỰC TRẠNG  

1. Kết quả các trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt 

chuẩn quốc gia đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia: 78/82 trường, tỷ lệ 95.1%. Trong đó: 

mầm non 28/28, tỷ lệ 100%; tiểu học 23/23, tỷ lệ 100%; THCS 20/23, tỷ lệ 87.0%; 

TH&THCS 5/5, tỷ lệ 100%; THPT 2/3, tỷ lệ 66.7%. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Một vài trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, xong cơ sở vật chất, 

thiết bị dạy học không được đầu tư theo hướng hiện đại, chưa đáp ứng nhu cầu đổi 

mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học một số trường đã và đang xuống cấp, nguồn 

kinh phí của địa phương hạn chế nên chỉ cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình 

đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho dạy và học nên không đủ điều kiện kiểm tra công 

nhận lại theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

3. Nguyên nhân 

Điều kiện kinh tế, nguồn ngân sách của nhiều địa phương khó khăn, nợ công 

nhiều nên công tác xây dựng trường chuẩn bị dừng lại hoặc không có điều kiện đầu 

tư xây dựng bổ sung CSVC để được công nhận mới và công nhận lại. Công tác xã
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hội hóa, huy động nguồn lực từ nhân dân gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động 

của Huyện ủy, chỉ tiêu kế hoạch của UBND huyện về công tác xây dựng trường 

chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. 

Tích cực huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào công tác giáo 

dục và đào tạo; tăng nhanh số trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, bậc học 

đáp ứng yêu cầu kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục 

giai đoạn 2021-2025 và Chương tình giáo dục phổ thông năm 2018. 

2. Yêu cầu 

Kế hoạch bám sát chỉ tiêu Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp, phù hợp 

với nhiệm vụ của từng đơn vị. 

100% các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả kế hoạch trường học đạt kiểm 

định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia năm 2022. 

       III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

 Phấn đấu năm 2022 có 97.6% trường học trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc 

gia. 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên, trong đó có ít nhất 70% đạt 

mức khá trở lên (trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia, có ít nhất 80% giáo viên đạt 

mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt mức tốt). 

 Xây dựng trường chuẩn quốc gia để đáp ứng đầy đủ CSVC, thiết bị dạy học 

theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 

2018, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời  góp phần duy trì huyện 

nông thôn mới về tiêu chí GD&ĐT. 

2. Mục tiêu cụ thể  

 1. Tập trung chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng trường chuẩn 

quốc gia  

 1.1.  Kiểm định chất lượng giáo dục  

Tống số 20 trường. Trong đó: Cấp độ 1 là 0 đơn vị, cấp độ 2 là 14 đơn vị, 

cấp độ 3 là 6 đơn vị. 

1.2. Công nhận trường chuẩn quốc gia 

- Phấn đấu năm 2022 công nhận 20 trường chuẩn quốc gia, trong đó công 

nhận mới 6 trường: 3 trường chuẩn mức độ 2 (MN Thiệu Vũ, Thiệu Viên, TH 

Thiệu Duy), 3 trường chuẩn mức độ 1 (THCS Thiệu Vũ, Thiệu Hòa, THPT 

Nguyễn Quán Nho); công nhận lại  11 trường (MN Thiệu Duy, Chính, Tâm, Vận, 

Giao; TH Thiệu Công, Thiệu Quang; THCS Thiệu Hợp, Viên, Trung; TH&THCS 
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Thiệu Châu); nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022 là 80/82 trường, đạt 

97.6%. 

- Công nhận mới 03 trường, mức độ 1: 02 trường (THCS Thiệu Vũ, THCS 

Thiệu Hòa);  mức độ 2: 01 trường mầm non dự kiến thành lập mới. 

- Công nhận lại: 14 trường (mức độ 1 là 12 trường gồm Mầm non Thiệu 

Duy, Thiệu Vận, Thiệu Giao, Thiệu Chính, Thiệu Tâm, Thiệu Công,  Tiểu học 

Thiệu Quang; THCS Thiệu Viên, Thiệu Hợp, Thiệu Trung,; TH&THCS Thiệu 

Châu; mức độ 2: Tiểu học Thiệu Công, Thiệu Vận). 

- Nâng chuẩn: 03 trường (Mầm non Thiệu Vũ, Thiệu Viên; Tiểu học Thiệu 

Duy). 

IV. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP  

1. Công tác tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công 

chức cơ quan quản lý giáo dục, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các cơ sở 

giáo dục để làm rõ vai trò, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng và phát triển trường đạt 

chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; Nâng cao nhận thức, tăng 

cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, của các tổ chức, 

đoàn thể trong nhà trường, của gia đình và cộng đồng trong việc phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển trường học đạt chuẩn quốc gia; Thực hiện 

hiệu quả Chương trình hành động số 18-CTr/HU, ngày 16/6 /2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa về Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về 

xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045; Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

2. Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, tạo sự đồng 

thuận trong nhân dân, sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức đoàn thể chính trị. 

Tham mưu để Đảng ủy các xã, thị trấn phải có Nghị quyết, chuyên đề về công tác 

xây dựng trường chuẩn quốc gia. 

3. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các trường đã đạt chuẩn quốc gia và công 

tác giao ban của Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia các cấp. Đồng thời 

thông báo kịp thời hoặc thông báo trước đối với các trường đã được công nhận đạt 

chuẩn đủ 5 năm. 

4. Chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác kiểm định chất lượng (Đánh giá 

ngoài) theo yêu cầu của Thông tư 17, 18 và 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm 

điều kiện cần để trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; tăng cường, 

đẩy mạnh công tác xã hội hóa và các nguồn lực khác để xây dựng, tu sửa, bổ sung 

CSVC, xây dựng truờng chuẩn quốc gia. 

5. Nâng cao trách nhiệm của các phòng chuyên môn, các thành viên Ban chỉ 

đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia. 
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5.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Là cơ quan thường trực, giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch. Thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà trường, ban chỉ đạo các xã, thị trấn, tham mưu sắp 

xếp đoàn kiểm tra thẩm định trường đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia, họp sơ 

kết, tổng kết. 

5.2. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

 Hướng dẫn các nhà trường qui hoạch đất đai, khuôn viên, lập hồ sơ đề nghị 

cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

5.3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Phối hợp với phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường, các địa phương lập qui 

hoạch tổng thể, qui hoạch chi tiết về mặt bằng và cơ cấu các khối công trình..., 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Nghiên cứu đề xuất cơ chế khuyến khích, kích cầu, hỗ trợ các địa phương 

xây dựng trường chuẩn. Hướng dẫn thiết lập hồ sơ mua sắm trang thiết bị. 

5.5. UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ Quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện 

Thiệu Hóa về việc ban hành Đề án hỗ trợ đầu tư củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất 

trường, lớp học huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch này tham mưu 

thực hiện hiệu quả mục tiêu kế hoạch. 

5.5. Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị và thành viên Ban chỉ đạo 

Tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia  

đến mọi tầng lớp nhân dân. Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong việc xã hội hóa, 

huy động các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng trường chuẩn quốc gia. 

6. Ưu tiên bố trí đủ giáo viên, nhân viên các trường được công nhận chuẩn 

quốc gia mới năm 2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  Yêu cầu các cơ quan chuyên môn và ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn 

quốc gia huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ và sự phân công của trưởng ban tập 

trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 Yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng kế 

hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Xác định lộ trình và mục 

tiêu phấn đấu cụ thể, rõ ràng để hoàn thành.   

 Các nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt làm tốt công 

tác kiểm định chất lượng, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung mọi 

nguồn lực để tăng cường CSVC, thiết bị dạy học, tham mưu tốt công tác xây dựng 

trường chuẩn quốc gia cho cấp ủy chính quyền.      
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Nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 gắn liền với xây dựng 

nông thôn mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Vì vậy yêu cầu thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các 

trường nghiên cứu kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc./.  
 

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

- Phòng GD&ĐT;                                                                                               

- Lưu: VT.    

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

   Hoàng Văn Lực 
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