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Số: 04 /GDĐT-KĐCLGD
V/v hướng dẫn thực hiện công tác
đánh giá chất lượng giáo dục
năm học 2018 - 2019

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Mầm non;
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học;
- Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.
Căn cứ văn bản số 4364/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 12 năm 2018 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng
giáo dục năm học 2018 – 2019;
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Công tác tự đánh giá
Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông) thực
hiện công tác tự đánh giá theo các Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư
18/2018/TT-BGDĐT, Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng
giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, trường trung
học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và
trường mầm non.
Hoạt động tự đánh giá phải thực hiện bảo đảm đúng quy trình để nâng cao
chất lượng báo cáo tự đánh giá, chú trọng việc cải tiến chất lượng trong và
sau quá trình tự đánh giá.
Cần quán triệt công tác tự đánh giá về kiểm định chất lượng giáo dục đến tập
thể giáo viên tại đơn vị.
Năm học 2018 – 2019, tất cả các trường hoàn thành quy trình tự đánh giá.
Nộp báo cáo tự đánh giá về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/4/2019
2. Công tác đánh giá ngoài
Đối với các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở chưa thực hiện
đánh giá ngoài cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn và hoàn thành báo cáo tự
đánh giá trước ngày 01 tháng 4 năm 2019 để chuẩn bị đăng ký đánh giá ngoài vào
năm học 2019 – 2020.
Đề nghị hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực hiện công tác kiểm định chất
lượng giáo dục./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KĐCLGD.
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