
UBND TỈNH NINH THUẬN 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-NVDH Ninh Thuận, ngày         tháng 01 năm 2022 

V/v tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong thực hiện kiểm định CLGD. 

  

 

   Kính gửi:  - Các phòng GDĐT huyện, thành phố; 

         - Các trường phổ thông, các trung tâm trực thuộc. 

 

 Thực hiện Công văn số 5778/BGDĐT-QLCL ngày 13/12/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm 

định chất lượng giáo dục (CLGD); 

 Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, khó lường và 

để các hoạt động kiểm định CLGD được đảm bảo liên tục, hiệu quả, Sở GDĐT lưu ý 

các đơn vị một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác kiểm định 

CLGD từ năm học 2021-2022 như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Tiếp tục tăng cường việc khai thác ứng dụng các tính năng của phần mềm hỗ 

trợ việc thực hiện kiểm định CLGD đã được Sở GDĐT trang bị nhằm hạn chế việc 

tiếp xúc trực tiếp, giảm chi phí thực hiện. 

b) Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh (gọi chung là nhà trường) chuẩn bị trang bị các 

điều kiện tối thiểu, cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật (tốc độ đường truyền Internet 

ổn định, đáp ứng yêu cầu; máy quét tài liệu, hồ sơ để số hóa minh chứng...) nhằm đáp 

ứng yêu cầu các bước trong thực hiện quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài; bảo đảm 

kết quả đánh giá, thẩm định được chính xác, khách quan, trung thực. 

2. Nội dung thực hiện 

 a) Căn cứ bộ tiêu chí đánh giá CLGD theo các thông tư hiện hành của Bộ 

GDĐT, nhà trường khẩn trương rà soát thực trạng, tự đánh giá nghiêm túc mức độ đáp 

ứng yêu cầu nội hàm các tiêu chí; tiến hành số hóa các hồ sơ minh chứng, cập nhật kết 

quả tự đánh giá, danh mục mã hóa minh chứng, các minh chứng đã được số hóa và các 

thông tin liên quan theo quy trình tự đánh giá đã được thống nhất của Sở GDĐT và 

hướng dẫn thực hiện của Bộ GDĐT lên phần mềm hỗ trợ công tác kiểm định CLGD 

đã được Sở GDĐT trang bị (kể cả các trường đã được tổ chức đánh giá ngoài). 

b) Theo kết quả tự đánh giá, nhà trường xây dựng lộ trình cải tiến CLGD phù 

hợp với điều kiện, tiềm lực của trường, của địa phương, trình cơ quan chủ quản, cấp 

ủy, chính quyền địa phương để đề nghị được quan tâm đầu tư nguồn lực nhằm không 

ngừng hoàn thiện và nâng cao CLGD của nhà trường; thực hiện tốt Kế hoạch số 
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non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 

và kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện, thành phố.  

c) Các Phòng GDĐT tăng cường việc chỉ đạo, quan tâm, theo dõi, đôn đốc giúp 

các nhà trường nhanh chóng hoàn thành việc số hóa các hồ sơ kiểm định CLGD; giám 

sát, hỗ trợ nhà trường duy trì và nâng cao CLGD; tiếp tục thực hiện chủ trương không 

thanh tra toàn diện các nhà trường mà chuyển thành hoạt động đánh giá ngoài để đề 

nghị công nhận trường đạt kiểm định CLGD và đạt chuẩn quốc gia. 

d) Trong các bước của quy trình đánh giá ngoài, Đoàn đánh giá ngoài sẽ nghiên 

cứu hồ sơ đánh giá của nhà trường qua các minh chứng đã được số hóa trên phần mềm 

kiểm định CLGD; các phiên làm việc giữa đoàn đánh giá ngoài với nhà trường ở các 

bước khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức, có thể thực hiện bằng hình thức trực tiếp 

hoặc trực tuyến, hoặc kết hợp cả hai theo yêu cầu tại Công văn số 5778/BGDĐT-

QLCL, bảo đảm kết quả thẩm định được chính xác, khách quan, trung thực. 

Sở GDĐT yêu cầu các nhà trường, các Phòng GDĐT huyện, thành phố tiếp tục 

thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn các yêu cầu tại Công văn số 2036/SGDĐT-

NVDH ngày 26/8/2020 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm 

định CLGD cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên năm học 2020-2021 

và khẩn trương thực hiện các yêu cầu tại công văn này. Nếu cần có thêm thông tin, liên 

hệ bộ phận Khảo thí và Quản lý CLGD, Phòng Nghiệp vụ dạy học; số điện thoại: 

3921565 hoặc 3833789 để được giải đáp./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở;  

- Thường trực Thi đua ngành;  

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH. 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
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