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BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

HOÀN THIỆN HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ – TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA 

GIAI ĐOẠN: 2016 - 2021 
 

Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra từ Sở GD về công tác KĐCL và trường đạt 

chuẩn Quốc gia vào tháng 11/2021. Ban quản trị nhà trường phân công nhiệm vụ 

cho các nhóm công tác kiểm định một số nội dung công việc như sau: 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC BỘ PHẬN/CÁ NHÂN THỰC HIỆN 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

1 
Chỉ đạo chung, rà soát hồ sơ, kiểm tra 

tiến độ thực hiện;  
Cô: Lê Thị Vân Hải – PCT HĐ  

2 

Cập nhật phần mở đầu, kết luận báo 

cáo TĐG vào phần mềm. Xuất phiếu 

từng tiêu chí, in. Tổng hợp, sắp xếp hồ 

sơ. 

Cô: Võ Thị Lan – Thư kí HĐ tự 

đánh giá 
22/11/2021 

3 

Nhóm 1: Cập nhật DMMC và báo cáo 

TĐG từ tiêu chí 1.1 đến tiêu chí 1.6 

(thuộc tiêu chuẩn 1). 

Nhóm 1- Thầy: Nguyễn Sỹ Hợi 

Từ 

01/11/2021 

-

15/11/2021 

Nhóm 2: Cập nhật DMMC và báo cáo 

TĐG tiêu chuẩn 2 và 4. 
Nhóm 2-Thầy: Đặng Thanh Tịnh 

Nhóm 3: Cập nhật DMMC và báo cáo 

TĐG tiêu chí 9,10 (thuộc tiêu chuẩn 1) 

và tiêu chuẩn 3. 

. 

Nhóm 3 - Cô: Đỗ Thị Thơ. 

Nhóm 4: Cập nhật DMMC và báo cáo 

TĐG tiêu chí 7,8 (thuộc tiêu chuẩn 1) 

và tiêu chuẩn 5 

Nhóm 4-  

Cô: Nguyễn Thị Phương Ánh 

4 

Rà soát lại minh chứng đã thu thập 

(hiện có) đối chiếu với DMMC trùng 

khớp về tên, nội dung và mã hóa minh 

chứng. Bổ sung minh chứng còn thiếu. 

Các cá nhân, nhóm phụ trách, 

Cô: Lê Thị Vân Hải và Võ Thị 

Lan (hỗ trợ); các cá nhân, tổ 

chức, bộ phận có TTMC liên 

quan. 

Từ 

01/11/2021 

-

15/11/2021 

5 Hỗ trợ kỷ thuật tại phần mềm KĐCL Thầy: Đặng Trung Hiếu  



Lưu ý: Một số tiêu chí ở tiêu chuẩn 1, 3, 5 đã được điều chỉnh về mức đạt như 

tiêu chí 1.1, 3.1, 5.6 và một số danh mục minh chứng đã thay đổi. 

Trên đây là bảng phân công các cá nhân, tổ chức và tổ chuyên môn thực hiện 

nhiệm vụ hoàn thiện Hồ sơ tự đánh giá chất lượng giáo dục; trường chuẩn Quốc gia 

giai đoạn 20216 – 2021. Đề nghị các cá nhân, tổ chức, bộ phận có liên quan nghiêm 

túc chấp hành nhiệm vụ được phân công đúng thời gian quy định. Mọi vướng mắc, 

khó khăn cần liên hệ trực tiếp, kịp thời với Phó CT Hội đồng tự đánh giá và thư kí 

HĐ để xem xét, giải quyết kịp thời./. 

 

                                     TM. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 

                                     CHỦ TỊCH  
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