
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:         /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      

Tam Dương, ngày      tháng 07 năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia 6 tháng đầu năm, 

 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 
 

Thực hiện Thông báo số 187-TB/HU ngày 01 tháng 07 năm 2020 của 

Huyện ủy Tam Dương về Thông báo chương trình công tác của Huyện ủy tháng 7 

năm 2020, UBND huyện tổng hợp báo cáo tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc 

gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Căn cứ Văn bản 152/KH-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của UBND 

huyện Tam Dương về việc xay dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019-

2025; Căn cứ Văn bản số 563/BC-UBND ngày 17/12/2019 của UBND huyện Tam 

Dương về việc báo cáo kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2019, kế 

hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020; Căn cứ Văn bản số 99/BC-

SGDĐT ngày 14/04/2020 về việc báo cáo xây dựng chỉ tiêu trường học đạt chuẩn 

quốc gia giai đoạn 2021-2025; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 

2019-2020 được thực hiện đối với các cấp học, bậc học cụ thể như sau: 

Năm 2019: Xây dựng mới 01 trường THCS đạt chuẩn quốc gia; xây dựng 

và công nhận lại 09 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, cụ thể: 01 trường mầm 

non An Hòa; 03 trường tiểu học gồm: Hoàng Lâu, Hoàng Hoa, Thanh Vân; 04 

trường THCS gồm: Đạo Tú, Duy Phiên, Hoàng Hoa, Kim Long; 01 trường 

TH&THCS Hợp Hòa. 

Năm 2020: Xây dựng và công nhận lại 04 trường đạt chuẩn quốc gia mức 

độ 1, cụ thể: 02 trường mầm non: Hoàng Hoa, Thanh Vân; 02 trường THCS gồm: 

Hoàng Lâu, Tam Dương. 

Sáu tháng đầu năm 2020, UBND huyện tập trung chỉ đạo và giao phòng 

GD&ĐT tích cực tham mưu công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chủ động 

chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường rà soát các tiêu chuẩn để tham mưu UBND xã, thị 

trấn hoàn thiện và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, nhất là tiêu 

chuẩn về cơ sở vật chất nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra. 

II. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Xây dựng mới và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 

theo kế hoạch năm 2019 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra nên việc đánh giá công nhận lại 

trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019 được thực hiện đến năm 2020, kết quả đến 

30/06/2020 đạt được: 

1.1. Xây dựng mới trường THCS Đồng Tĩnh đạt chuẩn quốc gia 
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Trường THCS Đồng Tĩnh được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tại 

Quyết định 3358/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc 

công nhận các Trường học đạt chuẩn quốc gia.  

1.2. Đối với các trường công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia 

1.2.1. Các trường đã có quyết định công nhận lại 

 Trường MN An Hòa, TH Hoàng Hoa và trường THCS Đạo Tú đã được 

công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 tại Quyết định 1440/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công nhận trường học đạt 

chuẩn quốc gia. 

1.2.2. Các trường đã được đánh giá ngoài 

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã thành lập các đoàn đánh giá ngoài công nhận đạt 

kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường THCS 

Duy Phiên, THCS Kim Long, TH&THCS  Hợp Hòa, trong đó đoàn đánh giá ngoài 

đã hoàn thành đánh giá: THCS Duy Phiên ngày 05/06/2020, TH&THCS Hợp Hòa 

ngày 30/06/2020, THCS Kim Long ngày 03/07/2020. Các trường đang chờ quyết 

định công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia. 

1.2.3. Các trường chưa được đánh giá ngoài 

* TH Hoàng Lâu: 

- Các tiêu chuẩn đã đạt: 3/5 tiêu chuẩn 

+ Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường. 

+ Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 

+ Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

- Các tiêu chuẩn chưa đạt:  

+ Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh: Nhà 

trường thiếu 07 giáo viên Văn hóa, 01 GV Tin học, 02 GV Thể dục. 

+ Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. 

Thiếu phòng giáo dục nghệ thuật, phòng thư viện, phòng thiết bị giáo dục, 

phòng tin học, phòng ngoại ngữ, phòng truyền thống và hoạt động Độị- Khu vệ 

sinh của giáo viên và học sinh chưa đảm bảo về số lượng, chưa có cổng trường, 

biển trường, chưa có nhà giáo dục thể chất, nhà ăn nghỉ bán trú của học sinh. 

Trường đã có văn bản báo cáo địa phương, UBND xã đã có Văn bản số 

84/HC-UBND ngày 28/5/2020 đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng. 

* TH Thanh Vân: 

- Các tiêu chuẩn đã đạt: 3/5 tiêu chuẩn 

+ Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường. 

+ Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 

+ Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. 

- Các tiêu chuẩn chưa đạt:  

+ Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh: Nhà 
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trường thiếu 11 giáo viên Văn hóa, 01 GV Tin học, 01 GV Thể dục. 

+ Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 

Thiếu phòng giáo dục nghệ thuật, phòng thiết bị giáo dục, phòng truyền 

thống và hoạt động Đội. Khu vệ sinh của giáo viên và học sinh chưa đảm bảo về số 

lượng và chất lượng. Chưa có cổng trường, biển trường, nhà bảo vệ, chưa có nhà 

giáo dục thể chất. 

Trường đã có văn bản báo cáo địa phương, UBND xã đã xây dựng kế hoạch 

và đã triển khai xây dựng dãy nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học và cải tạo hệ thống 

sân, vườn, đã hoàn thành xong nhưng trường chưa được nhận bàn giao công trình 

nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và hệ thống sân vườn. Đang tiến hành sủa chữa dãy 

lớp học 2 tầng với 8 phòng học, nhà ăn bán trú, công trình vệ sinh cho học sinh. 

* THCS Hoàng Hoa 

- Các tiêu chuẩn đã đạt: 3/5 tiêu chuẩn 

+ Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường. 

+ Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 

+ Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. 

* Các tiêu chuẩn chưa đạt:  

+ Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh: Nhà 

trường thiếu 06 giáo viên các môn (Văn 01; Lịch Sử 01; Nhạc 01; Hóa 01; Công 

nghệ 02). 

+ Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 

Khuôn viên, sân chơi, sân tập chưa đủ diện tích. Thiếu trang thiết bị các 

phòng học, phòng chức năng, phòng học bộ môn.  

Nhà trường đã tham mưu Đảng ủy, chính quyền địa phương mở rộng khuôn 

viên, sân chơi, bãi tập để trường đạt chuẩn theo quy định.  

2. Đối với các trường công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia theo kế 

hoạch năm 2020 

Năm 2020, có 04 trường đề nghị công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia 

gồm: 02 trường mầm non, 02 trường THCS. Hiện nay các trường chủ yếu tồn tại 

tiêu chuẩn chưa đạt là: Tiêu chuẩn 2-Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học 

sinh; Tiêu chuẩn 3-Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, cụ thể ở từng trường: 

2.1. Mầm non Hoàng Hoa 

* Các tiêu chuẩn đã đạt: 3/5 tiêu chuẩn 

- Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường. 

- Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 

- Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

* Tiêu chuẩn chưa đạt:  

- Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh: Nhà 

trường thiếu 14 giáo viên theo quy định, thiếu 01 nhân viên y tế. 
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- Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học: Thiếu 3 phòng học, tất cả 

các phòng học đã có diện tích không đảm bảo, thiếu phòng chức năng, phòng bếp, 

phòng bảo vệ ... đồ dùng thiết bị đồ chơi ngoài trời thiếu. 

Nhà trường tiếp tục tham mưu với đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Hoàng Hoa 

đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng khu cơ sở 2 và xây dựng khu bếp ăn cho nhà 

trường. Cơ sở 2 hoàn thành và dự kiến đưa vào sử dụng tháng 9/2020. 

2.2. Mầm non Thanh Vân 

* Các tiêu chuẩn đã đạt: 3/5 tiêu chuẩn 

- Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường. 

- Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 

- Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. 

* Các tiêu chuẩn chưa đạt:  

- Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh: Nhà 

trường thiếu 06 giáo viên. 

- Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 

Khuôn viên sân chơi chưa được quy hoạch, thiếu phòng GDTC, 01 nhà bảo 

vệ, 01 bếp ăn, thiếu 9 bộ đồ chơi theo TT. 

Nhà trường tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương đôn đốc nhà thầu 

nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện các hạng mục đang thi công. 

2.3. THCS Hoàng Lâu 

* Các tiêu chuẩn đã đạt: 3/5 tiêu chuẩn 

- Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường. 

- Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 

- Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. 

* Các tiêu chuẩn chưa đạt:  

- Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh: Thiếu 

CBQL, GV: 01 CBQL, 02 GV toán, 01 giáo viên tiếng anh. 

- Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 

- Do PHBM Tin học đã được trang bị lâu, hệ thống máy tính xuống cấp, 

hỏng nhiều.  

Tham mưu các cấp lãnh đạo để trang bị cho nhà trường CSVC phòng máy, 

phòng GD&ĐT đã báo cáo Sở GD&ĐT nhu cầu đầu tư phòng Tin học cho trường 

THCS Hoàng Lâu.  (Trường đang chờ dự án cấp phòng Tin học của Sở GD&ĐT) 

2.4. THCS Tam Dương: 5/5 tiêu chuẩn đã đạt.  

- Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường. 

- Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

- Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 

- Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 
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- Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. 

Nhà trường đang xây dựng đạt chuẩn mức độ 2, tuy nhiên thư viện chưa đạt 

chuẩn xuất sắc, phòng GD&ĐT đã có Văn bản số 83/BC-PGDĐT ngày 02/06/2020 

gửi UBND huyện báo cáo về việc xây dựng thư viện cho trường THCS Tam 

Dương để đạt thư viện xuất sắc. 

3. Tiến độ hoàn thiện hồ sơ 

Căn cứ các Thông tư 17, 18, 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia, hằng năm các nhà trường đều thực hiện việc lưu trữ các 

hồ sơ, minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng và công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia. 

Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ 

đề nghị đánh giá ngoài để công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia, mức độ hoàn 

thiện hồ sơ của các nhà trường đến hết tháng 6: Đối với các trường công nhận lại 

theo kế hoạch từ năm 2019 tiến hành sang năm 2020 đạt khảng 90%; đối với các 

trường theo kế hoạch công nhận lại năm 2020 dự kiến hoàn thành hồ sơ và gửi lên 

Sở GD&ĐT chậm nhất 15/10/2020. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với cán 

bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao để hoàn thành lộ trình thực hiện 

xây dựng các trường MN, TH, TH&THCS, THCS đạt chuẩn quốc gia. Cuối năm 

đưa tiêu chí đánh giá công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia vào tổng kết, đánh 

giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các xã, thị trấn kết hợp với đánh giá thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phong trào giáo dục ở địa phương. 

2. Tập trung chỉ đạo phòng GD&ĐT, các cơ quan có liên quan, UBND các 

xã, thị trấn và các trường học triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế 

hoạch số 152/KH-UBND ngày 08/10/2020 về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 

giai đoạn 2020-2025; Đề án số 1935/ĐA-UBND ngày 21/9/2018; Kế hoạch số 

111/KH-UBND ngày 10/7/2020 của UBND huyện về thực hiện Đề án nâng cao 

chất lượng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Dương giai đoạn 2018-2020, định 

hướng đến năm 2025. Trong đó, yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường đầu tư xây 

dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra. 

3. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh giáo viên theo quy định, rà soát, luân 

chuyển, điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm đảm bảo cơ cấu đội 

ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên ở các cấp học, bậc học, qua đó tạo điều kiện để 

các trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu của trường đạt 

chuẩn quốc gia.    

4. Chỉ đạo ngành Giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy 

tối đa hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị trường chuẩn phục vụ giảng dạy và học 

tập trong nhà trường. 

5. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện chính sách nhằm tập trung huy động 

nhiều nguồn lực đầu tư cho các trường xây dựng chuẩn; ưu tiên các chương trình, 
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dự án, củng cố tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, phương tiện 

dạy học hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các trường chuẩn quốc 

gia ở các cấp học gắn với thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 

Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch tổng thể, chi tiết các trường 

học theo hướng lâu dài, chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu thực hiện “Đổi 

mới căn bản, toàn diện” của các cơ sở Giáo dục trên địa bàn huyện. 

6. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục trường đạt chuẩn ở mỗi cấp 

học; hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình hồ sơ về UBND tỉnh (qua Sở GD&ĐT 

Vĩnh Phúc), đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra, công nhận 

trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia vào những 

tháng cuối năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tham mưu UBND huyện công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực 

hiện và quy định trách nhiệm cụ thể đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến công 

tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; tiếp tục tham mưu, đề xuất chủ trương về cơ 

chế hỗ trợ kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất cho các trường. Trong đó, ưu tiên 

các hạng mục công trình: Nhà lớp học, nhà lớp học bộ môn, khu trung tâm mầm 

non, phòng giáo dục nghệ thuật trường mầm non và các công trình phụ trợ khác.  

Phối hợp với phòng TN&MT, Kinh tế-Hạ tầng tham mưu UBND huyện 

công tác chỉ đạo và tạo điều kiện cho các xã, thị trấn hoàn thiện thủ tục, hoàn thành 

việc mở rộng diện tích đất trường học và quy hoạch mặt bằng chi tiết cho các nhà 

trường chưa có quy hoạch. 

Phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu bố trí nguồn vốn ngân 

sách đảm bảo tập trung, kịp thời, hợp lý cho các trường xây dựng mới và công 

nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020. 

Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện việc bổ nhiệm, thuyên 

chuyển, điều động CBQL, giáo viên, nhân viên đảm bảo đội ngũ cán bộ, giáo viên, 

nhân viên trường học theo quy định. Tham mưu UBND huyện tiếp tục thực hiện 

công tác tuyển dụng hoặc hợp đồng thêm giáo viên theo định mức tại Thông tư liên 

tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục 

khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo 

dục mầm non công lập và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của 

Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng 

người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kịp thời báo cáo Ban chỉ 

đạo, xin ý kiến để giải quyết những khó khăn vướng mắc. Chỉ đạo sát sao, tạo điều 

kiện để giúp đỡ các nhà trường trong công tác xây dựng công nhận lại trường đạt 

chuẩn quốc gia năm 2020.    

Cân đối nguồn kinh phí được giao trong dự toán ngân sách hàng năm cho 

ngành GD&ĐT, đồng thời báo cáo đề nghị UBND huyện hỗ trợ thêm kinh phí để 

tăng cường cơ sở vật chất, nhất là các trang thiết bị phục vụ dạy-học cho các 
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trường, để  đảm bảo các trường được công nhận lại năm 2020 đạt chuẩn quốc gia 

theo kế hoạch. 

2. UBND các xã, thị trấn  

Bố trí nguồn vốn, sớm có phương án triển khai thực hiện tiếp các các hạng 

mục đã có kế hoạch đầu tư cho các nhà trường xây dựng chuẩn quốc gia năm 2020 

và phải hoàn thành các hạng mục để trường được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia 

trong năm 2020. 

Thường xuyên, kịp thời báo cáo về tiến độ hoàn thành các công trình phụ 

trợ đầu tư cho các nhà trường về Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia 

cấp huyện. 

3. Các nhà trường 

Chủ động rà soát, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn do nhà trường đảm 

nhận, tổ chức điều hành phải khoa học, năng động, sáng tạo với quyết tâm cao để 

hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Đối với các thành viên trong nhà trường, cần 

phát huy bản thân hoàn thành nhiệm vụ cụ thể được giao. Kiểm soát chặt chẽ tiến 

độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch của 

UBND huyện và kế hoạch nhà trường đề ra.  

Làm tốt công tác tuyên truyền trong phụ huynh học sinh nhằm thực hiện có 

hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trên tất cả các mặt, nhất là việc huy động 

nguồn lực nhằm đảm bảo cơ sở vật chất và quản lý giáo dục con em mình góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phấn đấu đảm bảo chất lượng giáo 

dục theo yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia.  

Tiết kiệm nguồn kinh phí chi khác được phòng GD&ĐT giao trong dự toán 

ngân sách hàng năm để tăng cường mua sắm, bổ sung trang thiết bị phòng chức 

năng, phòng học,…. Sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí hợp pháp khác trong 

việc tăng cường cơ sở vật chất và cảnh quan môi trường. 

Tích cực, chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc triển 

khai các nhiệm vụ về xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhất là việc xây dựng các 

công trình cơ bản, các công trình phụ trợ trong trường học đảm bảo quy hoạch, phù 

hợp với công năng sử dụng của nhà trường. 

Hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

cho công tác kiểm tra, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020. 

Trên đây là báo cáo tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện Tam Dương./. 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện;                                     

- UBND các xã, thị trấn;    

- Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Phùng Mạnh Thắng 
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TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2020 

 

TT 
Tổng số 

trường 

Số trường đạt 

chuẩn mức độ 1 

Số trường đạt 

chuẩn mức độ 2 

Tổng số trường 

Đạt chuẩn  

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 
Số lượng Tỷ lệ % 

MN 14 11 78,57 03 21,43 14 100 

TH 14 12 85,7 02 14,3 14 100 

THCS 12 12 100 0 0 11 100 

TH&THCS 02 02 100 0 0 02 100 

Toàn 

huyện 
42 37 88,1 05 11,9 41 100 

- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: MN Hợp Hòa, MN Đồng Tĩnh, MN Vân 

Hội, TH Hợp Hòa B, TH Kim Long. 

---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu: 01 
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TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHUẨN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2020 

TT 
Trường 

MN 

Tiêu chuẩn 01 

(Tổ chức và 

quản lý nhà 

trường) 

Tiêu chuẩn 02 

(Cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và học sinh) 

Tiêu chuẩn 03 

(Cơ sơ vật chất và thiết bị dạy học) 

Tiêu chuẩn 04 

(Quan hệ giữa nhà 

trường, gia đình và 

xã hội) 

Tiêu chuẩn 05 

(Hoạt động và kết 

quả nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục 

trẻ) 

1 Hoàng Hoa Đạt Không đạt 
Thiếu 10 

giáo viên 
Không đạt 

Thiếu 3 phòng học,  tất cả các phòng 

học đã có diện tích không đảm bảo, 

thiếu phòng chức năng, phòng bếp, 

phòng bảo vệ ...đồ dùng thiết bị đồ 

chơi ngoài trời thiếu 

Đạt Đạt 

2 Thanh Vân Đạt Không đạt 
Thiếu 06 

giáo viên 
Không đạt 

Khuôn viên sân chơi chưa được quy 

hoạch, thiếu phòng GDTC, 01 nhà bảo 

vệ, 01 bếp ăn, thiếu 9 bộ đồ chơi theo 

TT 

Đạt Đạt 

(Danh sách có 02 trường) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu: 2a 
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TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2020 

TT 
Trường 

TH 

Tiêu chuẩn 01 

(Tổ chức và 

quản lý nhà 

trường) 

Tiêu chuẩn 02 

(Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên và học sinh) 

Tiêu chuẩn 03 

(Cơ sơ vật chất và thiết bị dạy học) 

Tiêu chuẩn 04 

(Quan hệ giữa 

nhà trường, gia 

đình và xã hội) 

Tiêu chuẩn 05 

(Hoạt động giáo 

dục và kết quả 

giáo dục) 

1 Hoàng Lâu 
Đạt 

  
Không đạt 

07 giáo viên Văn 

hóa, 02 GV Tin học, 

02 GV Thể dục. 

Không 

đạt 

Thiếu phòng giáo dục nghệ thuật, 

phòng thư viện, phòng thiết bị giáo 

dục, phòng tin học, phòng ngoại ngữ, 

phòng truyền thống và hoạt động Độị- 

Khu vệ sinh của giáo viên và học sinh 

chưa đảm bảo về số lượng, chưa có 

cổng trường, biển trường, chưa có nhà 

giáo dục thể chất, nhà ăn nghỉ bán trú 

của học sinh. 

Đạt Đạt 

2 Thanh Vân Đạt  Không đạt 

Thiếu:  11 GV Văn 

hóa;  1 GV Tin học;  

1 GV thể dục 

Không 

đạt 

Thiếu phòng giáo dục nghệ thuật, 

phòng thiết bị giáo dục, phòng truyền 

thống và hoạt động Đội. Chưa có cổng 

trường, biển trường, nhà bảo vệ, chưa 

có nhà giáo dục thể chất 

Đạt Đạt 

(Danh sách có 02 trường) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu: 2b 
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TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHUẨN TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2020 

TT 
Trường 

THCS 

Tiêu chuẩn 01 

(Tổ chức và quản 

lý nhà trường) 

Tiêu chuẩn 02 

(Cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và học sinh) 

Tiêu chuẩn 03 

(Cơ sơ vật chất và thiết bị dạy học) 

Tiêu chuẩn 04 

(Quan hệ giữa 

nhà trường, gia 

đình và xã hội) 

Tiêu chuẩn 05 

(Hoạt động giáo 

dục và kết quả 

giáo dục) 

1 Hoàng Hoa Đạt  
Không 

đạt 

Thiếu 06 giáo viên 

các môn (Văn 01; 

Lịch Sử 01; Nhạc 

01; Hóa 01; Công 

nghệ 02) 

Không 

đạt 

Vì khuôn viên, sân chơi, sân tập chưa đủ 

diện tích.          
Đạt Đạt 

2 Hoàng Lâu Đạt 
Không 

đạt 

Thiếu 04 giáo viên 

các môn (Văn 01; 

Lịch Sử 01; Địa lý 

01, Tin học 01) 

Không 

đạt 

Phòng Tin học có hệ thống máy 

tính được cấp từ lâu, hỏng nhiều. 
Đạt Đạt 

3 Tam Dương Đạt Đạt  Đạt  Đạt Đạt 

(Danh sách có 03 trường) 

Biểu: 2c 
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