
Sở GD&ĐT Đắk Lắk kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục  

 

Thực hiện Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, Công văn số 

5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT về kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Đoàn Đánh giá ngoài tiến hành 

khảo sát chính thức tại trường tại trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Cư M’gar từ 

ngày 29 tháng 11 đến đến khi hoàn thành nhiệm vụ theo Quyết định. Làm việc với 

đoàn có đại diện phòng GDDT Cư Mgar, ông Nguyễn Ngọc Bích, phó trưởng phòng, 

Chính quyền địa phương có ông Nguyễn Văn Nam chủ tịch UBND xã Ea M’nang. 

 

Báo cáo đoàn công tác của Sở GDĐT, Hiệu trưởng nhà trường ông Lê Hoài 

Sơn cho biết: “công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn 

quốc gia luôn được xác định là một khâu then chốt để nâng cao chất lượng của nhà 

trường, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra chỉ tiêu cụ thể về kiểm định và công 

nhận đạt chuẩn.  Quá trình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng 



trường đạt chuẩn quốc gia đã giúp nhà trường xác định rõ được điểm mạnh, điểm 

yếu trong công tác giáo dục đào tạo, từ đó có giải pháp, kế hoạch phù hợp để nâng 

cao chất lượng. Thực tế, chất lượng giáo dục của nhà trường khi triển khai các hoạt 

động này đã có sự cải tiến rõ rệt”, Hiệu trưởng nhà trường cho hay. 

Qua kết quả kiểm tra công tác tự đánh giá của trường trường THCS Nguyễn 

Huệ, Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành thực hiện đúng quy trình đánh giá, nghiên 

cứu hồ sơ, nhận xét đánh giá các tiêu chí tiến hành khảo sát sơ bộ, khảo sát chính 

thức tại đơn vị và Đoàn đánh giá ngoài của Sở GDĐT cơ bản thống nhất với báo cáo 

tự đánh giá của nhà trường. Bên cạnh đó, Đoàn đánh giá ngoài cũng chia sẻ một số 

nội dung giúp nhà trường tiếp tục phát huy những điểm mạnh và hoàn thiện những 

mặt còn tồn tại để phấn đấu tốt hơn trong những năm tiếp theo. 

 Tại buổi tổng kết đánh giá  Ông Phạm Văn Ninh, phó trưởng phòng QLCL-

CNTT, sở GD&ĐT Đắk Lắk:  “Để một trường học trở nên to đẹp, khang trang, hiện 

đại hơn, thì cần một dự án đầu tư xứng đáng của địa phương. Nhưng để tạo được uy 

tín và thương hiệu cho trường học thì cần nhiều năm mới làm được. Trong đó, yếu 

tố quan trọng nhất làm nên uy tín của nhà trường chính là đội ngũ giáo viên và cán 

bộ quản lý giáo dục”, và qua buổi tổng kết ông cũng đề nghị lãnh đạo phòng GDĐT 

Cư M’gar, UBND xã EaM’nang đặc biệt chú trọng khâu phát triển, nâng cao chất 

lượng đội ngũ, tham mưu đầu tư CSVc trang thiết bị cho nhà trường, khi triển khai 

công tác kiểm định giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian 

tới. 
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