UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:442/SGDĐT-GDTH
V/v tổng kết 20 năm
công tác xây dựng trường học
đạt chuẩn quốc gia

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
các huyện, thị xã, thành phố
Căn cứ Công văn số 1273/BGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt
chuẩn quốc gia;
Để có cơ sở tham mưu, trình Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh tổ chức hội nghị tổng
kết đánh giá công tác xây dựng trường học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung
học phổ thông) đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 1997 - 2017 (dự kiến vào cuối tháng 6
năm 2018) và đề ra phương hướng triển khai trong giai đoạn 2018 - 2025, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố
thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá kết quả đạt được, các bài học kinh nghiệm
trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn giai đoạn 1997 –
2017 và đề ra phương hướng, kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2018 – 2025.
2. Trên cơ sở số liệu rà soát, thống kê và kết quả đạt được các Phòng GDĐT xây
dựng báo cáo, cần có đối chiếu, đánh giá so với các đề án nâng cao giáo dục của ngành.
(theo mẫu đính kèm)
3. Tiến hành xét và đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo hướng dẫn tại Nghị
định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ gửi về Sở GDĐT thẩm định,
trình UBND Tỉnh, Bộ GDĐT khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng trường
học đạt chuẩn quốc gia.
4. Các Phòng GDĐT gửi về Sở GDĐT các báo cáo và hồ sơ sau đây:
- Báo cáo tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia của
đơn vị (phụ lục 1, 2) và cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh, video,... tiêu biểu của địa
phương.
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân trên địa bàn có thành tích xuất sắc, nổi bật
trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 - 2017 được đề
nghị khen thưởng. Mỗi huyện, thị xã, thành phố đề nghị không quá 1 tập thể và 1 cá
nhân, có danh sách tập thể, cá nhân kèm theo. (phụ lục 3)
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5. Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố
triển khai thực hiện và gửi các báo cáo, hồ sơ theo qui định về Sở GDĐT bản giấy và bản
mềm qua các phòng chuyên môn có liên quan:
- Phòng Giáo dục Mầm non tổng hợp, đánh giá các nội dung liên quan đến ngành
học Mầm non.
- Phòng Giáo dục Tiểu học tổng hợp, đánh giá các nội dung liên quan đến cấp Tiểu
học.
- Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và chuyên nghiệp học tổng hợp, đánh
giá các nội dung liên quan đến cấp Trung học.
Thời gian gửi về Sở GDĐT chậm nhất đến hết ngày 31/5/2018.
Trong quá trình thực hiện, nếu có những vần đề khó khăn, vướng mắc; các đơn vị
phản hồi kịp thời về Sở GDĐT (qua các phòng chuyên môn có liên quan) để được hướng
dẫn thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
-Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở (để biết);
- Các Phòng CMNV Sở (phối hợp);
- Website Sở (đăng tin);
- Lưu : VT, D, 60b.

GIÁM ĐỐC
Người ký:
Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sgddt@dong
thap.gov.vn
Cơ quan:
Tỉnh Đồng
Tháp

Trần Thanh Liêm
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PHỤ LỤC 1
(Đính kèm công văn số /SGDĐT-GDTH, ngày /4/2018 của Sở GDĐT
Về việc tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia)
…..
…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU BÁO CÁO
Tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
giai đoạn 1997 - 2017 và định hướng giai đoạn 2018 - 2025
I. Tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn
1997 - 2017
1. Công tác chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
2. Quá trình triển khai thực hiện và kết quả đạt được
a) Những thuận lợi, khó khăn
b) Những giải pháp thực hiện
- Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
- Về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
- Huy động các nguồn lực xã hội hóa
- Quy mô, chất lượng, hiệu quả giáo dục
- Đổi mới công tác quản lý
c) Kết quả đạt được (chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giáo dục)
3. Đánh giá chung
a) Những thành tựu nổi bật (kết quả nổi bật)
b) Những tồn tại, hạn chế
c) Nguyên nhân
d) Bài học kinh nghiệm
đ) ...
II. Phương hướng xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2025
1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
b) Mục tiêu cụ thể theo hàng năm hoặc giai đoạn
2. Giải pháp thực hiện
a) Công tác quản lý, chỉ đạo
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b) Công tác tuyên truyền
c) Huy động các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
d) Nâng cao chất lượng đội ngũ
đ) Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục
e)...
III. Đề xuất, kiến nghị
(Lưu ý: Phòng GDTrH-TX&CN và các Phòng GDĐT thực hiện báo cáo theo mẫu.)
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PHỤ LỤC 2
(Đính kèm công văn số /SGDĐT-GDTH, ngày /4/2018 của Sở GDĐT
Về việc tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia)
BIỂU MẪU
THỐNG KÊ SỐ TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
GIAI ĐOẠN 1997 - 2017

STT

Giai đoạn

1

1997 - 2002

2

2002 - 2007

3

2007 - 2012

4

2012 - 2017

Tổng
Số trường
số
đạt mức
trường
CLTT
*

Số trường đạt
chuẩn
Mức 1

Mức 2

Tổng số
trường đạt Tỉ lệ (%)
chuẩn

Ghi
chú

* Tổng số trường: lấy số trường năm học cuối của giai đoạn (ví dụ: giai đoạn 2012 2017, tổng số trường lấy số liệu năm học 2016 – 2017.
(Lưu ý: Phòng GDĐT thực hiện báo cáo theo mẫu.)

Người lập bảng

…….., ngày ….. tháng năm 2018
Trưởng phòng
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BIỂU MẪU
THỐNG KÊ SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
GIAI ĐOẠN 1997 - 2017

STT

Giai đoạn

1

1997 - 2002

2

2002 - 2007

3

2007 - 2012

4

2012 - 2017

Tổng
số
trường
*

Số trường
đạt mức
CLTT

Số trường đạt
chuẩn
Mức 1

Mức 2

Tổng số
trường đạt Tỉ lệ (%)
chuẩn

Ghi
chú

* Tổng số trường: lấy số trường năm học cuối của giai đoạn (ví dụ: giai đoạn 2012
- 2017, tổng số trường lấy số liệu năm học 2016 - 2017).
(Lưu ý: Phòng GDĐT thực hiện báo cáo theo mẫu.)

Người lập bảng

…….., ngày ….. tháng năm 2018
Trưởng phòng
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BIỂU MẪU
THỐNG KÊ SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
GIAI ĐOẠN 1997 - 2017

STT

Giai đoạn

1

1997 - 2002

2

2002 - 2007

3

2007 - 2012

4

2012 - 2017

Tổng
Số trường Tổng số
số
đạt mức trường đạt Tỉ lệ (%)
trường
CLTT
chuẩn
*

Ghi chú

* Tổng số trường: lấy số trường năm học cuối của giai đoạn (ví dụ: giai đoạn
2012 - 2017, tổng số trường lấy số liệu năm học 2016 - 2017).
(Lưu ý: Phòng GDĐT thực hiện báo cáo theo mẫu.)

Người lập bảng

…….., ngày ….. tháng năm 2018
Trưởng phòng
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BIỂU MẪU
THỐNG KÊ SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
GIAI ĐOẠN 1997 – 2017

STT

Giai đoạn

1

1997 - 2002

2

2002 - 2007

3

2007 - 2012

4

2012 - 2017

Tổng
Số trường Tổng số
số
đạt mức trường đạt Tỉ lệ (%)
trường
CLTT
chuẩn
*

Ghi chú

* Tổng số trường: lấy số trường năm học cuối của giai đoạn (ví dụ: giai đoạn
2012 - 2017, tổng số trường lấy số liệu năm học 2016 - 2017).
(Lưu ý: Phòng GDTrH –TX&CN thực hiện biểu mẫu này.)
…….., ngày ….. tháng năm 2018
Người lập bảng
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PHỤ LỤC 3
(Đính kèm công văn số /SGDĐT-GDTH, ngày /4/2018 của Sở GDĐT
về việc tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...
…

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG
CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

1. Đối với tập thể
STT

Tên tập thể

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

1
2. Đối với cá nhân
STT
1

Họ và tên
Ông …

(Lưu ý: Phòng GDTrH –TX&CN và Phòng GDĐT thực hiện báo cáo theo mẫu.)
…….., ngày ….. tháng năm 2018
Người lập bảng
Trưởng phòng
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