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   SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  ***    

    Số : 53/KH -THPTBTM                                 Bắc Trà My, ngày 02 tháng 10 năm 2021    

           

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG  THPT BẮC TRÀ MY 

Năm học 2021-2022 

1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá 

Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà 

trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng 

giáo dục của nhà trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường 

đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

2. Hội đồng tự đánh giá  

           a) Thành phần Hội đồng tự đánh giá 

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 56 ngày 30 tháng 9 

năm 2021 của Hiệu trưởng trường THPT Bắc Trà My Hội đồng gồm các thành 

viên (có danh sách kèm theo) 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 

(Kèm theo Quyết định số 56 ngày 30 tháng 9 năm 2021) 

TT Họ và tên Chức danh, chức 

vụ 

Nhiệm vụ 

1.  Ngô Phi Công Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Phạm Ngọc Hùng Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch thường trực 

3.  Nguyễn Lương Thành Chủ tịch Công đoàn Phó Chủ tịch 

4.  Trần Phương Quang BT Đoàn trường Thư ký Hội đồng TĐG 

5.  Lại Thế Truyền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Hội đồng 

6.  Lê Văn Viện Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Hội đồng 

7.  Võ Thị Nghi Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Hội đồng 

8.  Trần Thị Thanh Huyền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Hội đồng 

9.  Đỗ Văn Chín Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Hội đồng 

10.  Lê Văn Huy Vũ Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Hội đồng 

11.  Nguyễn Tấn Đỉnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Hội đồng 

12.  Phạm Thị Hoài Linh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên Hội đồng 

13.  Lê Tấn Thành Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên Hội đồng 

14.  Trần Thị Kim Tiến Văn Thư Ủy viên Hội đồng 

15.  Nguyễn Thị Kim Huyền Kế Toán Ủy viên Hội đồng 

16.  Đỗ Phan Trường P.Bí thư đoàn trường Ủy viên Hội đồng 

17.  Nguyễn Văn Ân Tình KTV Ủy viên Hội đồng 

18.  Nguyễn Thị Phong Nhân viên thư viện Ủy viên Hội đồng 
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       b) Nhóm thư ký 

DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Lương Thành CTCĐ Phó CT 

2 Lại Thế Truyền TTCM Ủy viên 

3 Trần Phương Quang Bí Thư ĐT- TKHĐ trường Ủy viên  

 

       c) Các nhóm công tác chuyên trách: 

DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

Nhóm 1 

Ngô Phi Công Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

Nguyễn Thị Kim Tiến Văn Thư-Giáo vụ Uỷ viên HĐ 

Trần Thị Thanh Huyền TTCM Uỷ viên HĐ 

Lê Tấn Thành Tổ trưởng văn phòng Uỷ viên HĐ 

Võ Ngọc Anh Giáo viên, Thiết bị Uỷ viên HĐ 

Nhóm 2 

Phạm Ngọc Hùng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

Phan Thị Thu Tự GV Tin Uỷ viên HĐ 

Phạm Thị Hoài Linh TTCm Uỷ viên HĐ 

Huỳnh Ngọc Công Phó BT Đoàn Uỷ viên HĐ 

Đỗ Phan Trường Phó BT Đoàn Uỷ viên HĐ 

Nhóm 3 

Nguyễn Lương Thành CTCĐ Phó CT 

Trần Phương Quang Bí thư ĐT-TKHĐ Thư ký HĐ 

Nguyễn Thị Bé TPCM Huy động 

Nguyễn Thị Phong Cán bộ thư viện Uỷ viên HĐ 

Nguyễn Thị Kim Tiến VT-GV Chủ tịch HĐ 

Nhóm 4 

Ngô Phi Công Hiệu trưởng Uỷ viên HĐ 

Lê Văn Huy Vũ TTCM Thư ký HĐ 

Nguyễn Tấn Đỉnh TTCM Uỷ viên HĐ 

Đỗ Văn Chín TTCM Uỷ viên HĐ 

Nguyễn Văn Ân Tình KTV Huy động 

Nhóm 5 

Phạm Ngọc Hùng Phó HT Phó CT HĐ 

Trần Thị Hoa Giáo viên Huy động 

Nguyễn Thị Kim Huyền KT Uỷ viên HĐ 

Lê Văn Viện TTCM Ủy viên HĐ 
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3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động 

TT 

Tiêu 

chuẩn, 

Tiêu chí 

Các hoạt động 

Các nguồn lực cần 

được huy động/cung 

cấp 

Thời 

điểm 

huy 

động 

Ghi 

chú 

1 

Chiến 

lược phát 

triển của 

nhà 

trường 

Tìm kiếm văn bản chiến lược 

phát triển của nhà trường 

được thông qua. Thu thập 

minh chứng thể hiện văn bản 

đã công bố công khai trên 

các thông tin 

đại chúng. 

Nhóm 1 

Ngô Phi Công 

(Phụ trách) Từ 

10/10/

2021 

 

2 

Tổ chức 

và quản 

lý nhà 

trường 

Rà soát các quyết định thành 

lập Hội đồng trường, Hội 

đồng thi đua khen thưởng, 

Hội đồng tư vấn, Quyết định 

thành lập tổ chuyên môn, tổ 

văn phòng.Thu thập các 

thông tin, minh chứng về 

việc tổ chức và quản lý nhà 

trường. 

Nhóm 1 

Ngô Phi Công 

(Phụ trách) 

Từ 

10/10/

2021 

 

3 

Cán bộ 

quản lý, 

giáo viên, 

nhân viên 

và học 

sinh 

Thu thập các minh chứng 

như: Quyết định bổ nhiệm 

Hiệu trưởng, Phó hiệu 

trưởng, các văn bằng chứng 

chỉ chứng nhân. Hồ sơ của 

Hiệu trưởng, Phó hiệu 

trưởng, giáo viên nhân viên, 

học sinh. 

Nhóm 2 

Phạm Ngọc Hùng 

(Phụ trách) 
Từ 

10/10/

2021 

 

4 

Thực 

hiện 

chương 

trình giáo 

dục và 

các hoạt 

động giáo 

dục 

Thu thập các thông tin minh 

chứng,bổ sung các văn bản 

rà soát đánh giá về việc thực 

hiện chương trình giáo dục 

và các họat động giáo dục 

trong nhà trường. 

Nhóm 3 

Nguyễn Lương Thành 

( Phụ trách) 
Từ 

10/10/

2021 

 

 

5 

Tài chính 

cơ sở vật 

chất 

Thu thập các văn bản, biên 

bản quy định về quản lý tài 

chính, thống kê cơ sở vật 

chất, các biên bản kiểm tra 

quản lý tài chính, cơ sở vật 

chất. Chụp ảnh khuôn viên 

nhà trường, sân chơi bãi tập, 

thư viện. 

Nhóm 4 

Ngô Phi Công 

( Phụ trách) 
Từ 

10/10/

2021 
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6 

Quan hệ 

giữa gia 

đình nhà 

trường và 

xã hội 

Rà soát các biên bản về việc 

thành lập Ban đại diện cha 

mẹ học sinh, điều lệ, chương 

trình công tác biên bản các 

cuộc họp phụ huynh. 

Nhóm 5 

Phạm Ngọc Hùng 

(Phụ trách) 
Từ 

10/10/

2021 

 

7 

Kết quả 

rèn luyện 

và học 

tập của 

học sinh 

Thu thập bản tổng hợp kết 

quả học tập rèn luyện của 

học sinh trong hè 2021 và 

năm học 2021-2022 

 

Trần Phương Quang 

(Phụ trách) Từ 

10/10/

2021 

 

4. Công cụ đánh giá 

 Căn cứ các Quyết định, các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT. Trong đó nhà 

trường sử dụng công cụ đánh giá chủ yếu là Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 

22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy 

định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định 

chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; 

. 
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5.  Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí  

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG 

Tiêu chí 1.1: 

Phương 

hướng, chiến 

lược xây dựng 

và phát triển 

nhà trường. 

1 [H1-1.1-01] 

-Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về định  hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành. 

-Nghị quyết Đại hội tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII 

nhiệm kì 2021-2026. 

-NQ Đại hội Đảng bộ Bắc Trà My lần thứ XIX nhiệm kì 

2020-2025).                          

-Nghị quyết Đại hội chi bộ trường Trường THPT Bắc 

Trà My  nhiệm kỳ 2020-2025.                    

2021-2022 

-Tỉnh Ủy Quảng 

Nam, Huyện Ủy 

Bắc Trà My, Chi 

bộ Trường Trường 

THPT Bắc Trà My 

, UBND tỉnh 

Quảng Nam 

  

2 [H1-1.1-02] -Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2026. 2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

3 [H29-1.1-01] 

-Sổ Nghị quyết nhà trường (Biên bản rà soát, bổ sung, 

điều chỉnh phương hướng chiến lược xây dựng và phát 

triển). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

4 [H39-1.1-01] 

-Đường dẫn, hình ảnh công báo công khai trên trang 

điện tử của nhà trường các văn bản, nghị quyết, phương 

hướng của các cấp và của nhà trường từ năm 2021 

 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

5 [H1-1.1-04] 

-Báo cáo sơ kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học và 

phương hướng nhiệm vụ năm học, Nghị quyết năm học 

của nhà trường. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

6 [H1-1.1-05] 
-Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục và Đề án vị trí 

việc làm nhà trường giai đoạn 2020-2025 

 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

7 [H1-1.1-03] 

-QĐ thành lập BCĐ xây dựng trường chuẩn, Kế hoạch 

xây dựng trường chuẩn ( có đề án xây dựng trường 

chuẩn giai đoạn 2016-2019 và  kế hoạch rà soát xây 

dựng trường chuẩn hàng năm). 

 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

8 [H7-1.1-01] 
-Hồ sơ tự kiểm tra đánh giá công tác kiểm định chất 

lượng giáo dục   và kế hoạch tự đánh giá. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

9 [H1-1.1-07] 

-Thông báo kết luận của Hiệu trưởng. 

-Lịch công tác hàng tháng. 

-Kế hoạch và thông báo kết quả ý kiến chỉ đạo diễn đàn 

lắng nghe học sinh nói. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

10 [H1-1.2-02] 

-Kế hoạch hoạt động của HĐT  , Nghị quyết HĐT 

Nhiệm kì và  , báo cáo tổng kết nhiệm kì, báo cáo tổng 

kết hàng năm. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

11 [H1-1.1-06] 
-VB báo cáo tổng kết năm học của Sở GD& HĐGD 

huyện Bắc Trà My. 

2021-2022 Sở GD&ĐT và 

HĐGD Huyện 
  

Tiêu chí 1.2: 

Hội đồng 

trường và các 

hội đồng khác 

12 [H1-1.2-01] 
-Quyết định thành lập trường, quyết định Hội đồng 

trường 

2021-2022 
Sở GD&ĐT    

13 [H1-1.2-02] 

-Quy chế hoạt động của Hội đồng trường, Kế hoạch hoạt 

động của HĐT  , Nghị quyết HĐT Nhiệm kì và  , báo 

cáo tổng kết nhiệm kì, báo cáo tổng kết hàng năm. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

14 [H1-1.2-03] -Sổ biên bản sinh hoạt của Hội đồng trường. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

15 [H7-1.2-01] 
-Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, 

Hội đồng tư vấn, Hội đồng Kỉ luật ...vv  . 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

16 [H29-1.2-01] 

-Quyết định Hội đồng kỉ luật….  (nếu có), sổ biên bản 

và các hồ sơ Hội đồng kỉ luật, Hướng dẫn kỉ luật học 

sinh TT 08/1988 của Bộ GD&ĐT. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

17 [H7-1.2-02] 

-Phát động thi đua và kí cam kết thi đua   giữa Chủ tịch 

công đoàn nhà trường và Hiệu trưởng và các tổ trưởng 

CM-VP. 

-Quy chế hoạt động của HĐTĐ-khen thưởng. 

-Kế hoạch thi đua theo   , báo cáo tổng kết phong trào 

thi đua   . 

-Kế hoạch thi đua theo từng chủ đề . 

-Kế hoạch phát động thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy 

và học. 

-Kế hoạch tổ chức tuyên dương khen thưởng dịp 20/11 

hàng năm. 

-Thành tích của nhà trường hàng năm (QĐ hoặc giấy 

khen, hình ảnh). 

-QĐ khen thưởng giáo viên - nhân viên hàng năm. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

18 [H7-1.2-03] 

-Ban hành hướng dẫn đánh giá thi đua tổ chuyên môn, 

tổ VP và hướng dẫn đánh giá thi đua đối với giáo viên 

chủ nhiệm, Ban hành hướng dẫn xét danh hiệu thi đua 

LĐTT, CSTĐCS, CSTĐCT. 

 

 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

19 [H8-1.2-06] 

-Hồ sơ đăng ký thi đua của nhà trường đầu năm học 

(bản đăng kí thi đua đầu năm của nhà trường và bản 

đăng kí thi đua cá nhân) và hồ sơ đề nghị công nhận kết 

quả thi đua cuối năm học (Tờ trình, biên bản họp 

HĐTĐ, báo cáo thành tích hàng năm của nhà trường và 

của các nhân). 

 

 

 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

20 [H7-1.2-04] 

-Kế hoạch thi đua theo   . 

-Quy chế thi đua hàng năm. 

-Kế hoạch tổ chức ngày 20/11. 

 

2021-2022 CĐ-Nhà trường   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

21 [H7-1.2-05] 
-Kế hoạch phát động thi đua của nhà trường trong các 

dịp lễ lớn 20/11, 3/2, 26/3 và 19/5. 

 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

22 [H29-1.2-02] 
-Sổ biên bản hoạt động của HĐTĐ-KT và các Hội đồng 

khác. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

23 [H18-1.2-01] 

-Thống kê kết quả đánh giá, xếp loại Học lực và Hạnh 

kiểm của học sinh theo lớp, theo khối, và toàn trường  , 

CL bộ môn. 

 

2021-2022 -ĐT-HT -CĐ   

24 [H18-1.2-02] 
-Kết quả của các hoạt động trong nhà trường (thành tích 

đạt được qua các cuộc thi, hội thi…). 

2021-2022 
-ĐT-HT -CĐ   

25 [H1-1.2-04] -Hội đồng tư vấn tâm lý học sinh, Kế hoạch hoạt động. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 1.3: 

Tổ chức Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam, các đoàn 

thể và tổ chức 

khác trong 

nhà trường 

26 [H2-1.3-01] 

-QĐ thành lập CB trường Trường THPT Bắc Trà My , 

Quyết định chuẩn y cấp ủy chi bộ nhiệm kì 2020-2025, 

Chương trình công tác nhiệm kì 2020-2025, Chương 

trình kiểm tra giám sát nhiệm kì 2020-2025, Nghị quyết 

nhiệm kì 2020-2025. Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm 

kì 2020-2025. 

-Chứng nhận mẫu dấu. 

 

 

2020 Huyện Ủy 

Bắc Trà My-CB 

trường Trường 

THPT Bắc Trà My  

  

27 [H2-1.3-02] 

-Hồ sơ Chi bộ nhà trường (Sổ theo dõi đảng viên, kết 

nạp đảng viên, chuyển sinh hoạt, kết quả phân loại đảng 

viên  ). 

2021-2022 
CBTrường Trường 

THPT Bắc Trà My  
  

28 [H2-1.3-03] 
-Hồ sơ kiểm tra, giám sát đảng viên của Chi bộ nhà 

trường. 

2021-2022 
CBTrường Trường 

THPT Bắc Trà My  
  



 
 
 

10 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

29 [H29-1.3-01] -Sổ ghi biên bản họp của Chi bộ nhà trường  . 
2021-2022 CBTrường Trường 

THPT Bắc Trà My  
  

30 [H2-1.3-04] -Hồ sơ Đại hội chi bộ nhiệm kì 2020-2025 

2021-2022 

CBTrường Trường 

THPT Bắc Trà My  
  

31 [H2-1.3-05] 

-Kế hoạch tổ chức Hội nghị chi bộ giữa nhiệm kì 2013 

và 2018, Quyết định triệu tập Hội nghị chi bộ giữa 

nhiệm kì 2013 và 2018, Báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ chính trị giữa nhiệm kì 2010-2013 và 2015-

2018. 

2021-2022 

CBTrường Trường 

THPT Bắc Trà My  
  

32 [H2-1.3-06] 

-Chương trình hoạt động của chi bộ  , Nghị quyết chi bộ 

hàng năm, Báo cáo chuyên đề và Nghị Quyết chuyên đề 

hàng năm của chi bộ.

-Nghị Quyết chi bộ tháng và báo cáo tổng kết năm. 

2021-2022 

CBTrường Trường 

THPT Bắc Trà My  
  

33 [H9-1.3-01] 

-Quyết định thành lập tổ chức Công đoàn, quyết định 

chuẩn y BCH Công đoàn nhà trường qua các nhiệm kỳ, 

Quyết định công nhận tổ trưởng công đoàn từng năm, tổ 

công đoàn. 

-Chứng nhận mẫu dấu. 

 

Công đoàn 

ngành Giáo dục 
  



 
 
 

11 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

34 [H9-1.3-02] - Hồ sơ công đoàn Năm học 2021-2022 

2021-2022 

Công đoàn 

Nhà trường 
  

35 [H9-1.3-03] 
-Quy chế phối giữa các tổ chức đoàn thể với chính 

quyền theo nhiệm kì. 

2021-2022 
Công đoàn 

Nhà trường 
  

36 [H9-1.3-04] -Cam kết phối hợp   giữa CĐ-CQ. 
2021-2022 Công đoàn 

Nhà trường 
  

37 [H9-1.3-05] 

-Hồ sơ hội nghị của các tổ Công đoàn trực thuộc   (Kế 

hoạch hoạt động   của công đoàn) và nghị quyết   của 

công đoàn, Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và 

phương hướng hoạt động công đoàn hàng năm, các kế 

hoạch tổ chức hoạt động của Công đoàn. 

2021-2022 

Công đoàn 

Nhà trường 
  

38 [H30-1.3-01] 

-Quyết định thành lập, quyết định chuẩn y BCH, Ban 

Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường qua 

các nhiệm kỳ.Quyết định chuẩn y BCH các chi đoàn 

từng nhiệm kỳ. 

-Chứng nhận mẫu dấu. 

2021-2022 

Huyện Đoàn 

Bắc Trà My-ĐT 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

39 [H30-1.3-02] 

-Hồ sơ đại hội (báo cáo tổng kết, phương hướng), nghị 

quyết đại hội, kế hoạch công tác của BCH Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh nhà trường  , Báo cáo kết quả thực 

hiện các hoạt động). 

 

 

2021-2022 
Đoàn TNCSNhà 

trường 
  

40 [H30-1.3-03] -Sổ theo dõi đoàn viên-thanh niên nhà trường  . 
2021-2022 Đoàn TNCS 

Nhà trường 
  

41 [H31-1.3-01] 

-Hồ sơ, kế hoạch, biên bản họp định kỳ của các Chi 

đoàn học sinh trực thuộc BCH Đoàn TNCS nhà trường  

. 

2021-2022 
Đoàn TNCS 

Nhà trường 
  

42 [H30-1.3-04] -Sổ ghi biên bản họp BCH Đoàn TNCS nhà trường  . 
2021-2022 Đoàn TNCS 

Nhà trường 
  

43 [H30-1.3-05] 
-Báo cáo hằng tháng, sơ kết, tổng kết công tác của BCH 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường  . 

2021-2022 Đoàn TNCS 

Nhà trường 
  

44 [H34-1.3-01] 
-Hồ sơ đại hội, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác và biên 

bản họp của BCH Chi Đoàn giáo viên, nhân viên  . 

2021-2022 

CĐGV   

45 [H9-1.3-06] 

- Hồ sơ xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa, 

giấy chứng nhận đơn vị đạt cơ quan văn hóa   (Quyết 

định thành lập BCĐ, Kế hoạch xây dựng CQVH, Báo 

cáo kết quả xây dựng CQVH hàng năm), Giấy chứng 

nhận CQVH. 

-Quy chế thực hiện nếp sống văn hóa công sở. 

2021-2022 

Công đoàn 

Nhà trường 
  

46 [H2-1.3-07] 
-Giấy chứng nhận (quyết định, thông báo) chi bộ hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên  

 

2021-2022 CBTrường Trường 

THPT Bắc Trà My  
  



 
 
 

13 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

47 [H9-1.3-07] 
-Giấy chứng nhận, giấy khen (quyết định) Tổ chức công 

đoàn vững mạnh trở lên các năm. 

2021-2022 Công đoàn 

Nhà trường 
  

48 [H30-1.3-06] 
-Giấy chứng nhận, giấy khen(quyết định) Đoàn thanh 

niên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

2021-2022 Huyện ủy. CĐ 

ngành, Tỉnh Đoàn 
  

49 [H2-1.3-08] 
-Giấy khen, quyết định khen thưởng các kết quả hoạt 

động của chi bộ. 

2021-2022 
CBTrường Trường 

THPT Bắc Trà My  
  

50 [H9-1.3-08] 
-Giấy khen, quyết định khen thưởng các kết quả hoạt 

động của công đoàn nhà trường. 

2021-2022 
Công đoànNhà 

trường 
  

51 [H30-1.3-07] 
-Giấy khen, quyết định khen thưởng các kết quả hoạt 

động của đoàn trường. 

2021-2022 Đoàn TNCS 

Nhà trường 
  

Tiêu chí 1.4: 

Hiệu trưởng, 

phó hiệu 

trưởng, tổ 

chuyên môn 

và tổ văn 

phòng 

52 [H42-1.4-01] 

-Hồ sơ các thành viên BGH ( Quyết định tuyển dụng, 

nâng lương, thâm niên, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Các 

bằng cấp chứng chỉ…), Hồ sơ đánh giá, xếp loại hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng đạt chuẩn theo quy định TT29 

của Bộ GDĐT  , và Nghị định 90. (phiếu tự tự đánh giá 

và phân loại công chức, viên chức theo NĐ90, Danh 

sách kết quả đánh giá xếp loại CC-VC theo NĐ90), Các 

loại bằng khen, giấy khen của cấp trên. 

 

Sở GD&ĐT Quảng 

Nam 
  

53 [H43-1.4-01] 

-Quyết định thành lập tổ CM-VP và QĐ Bổ nhiệm tổ 

trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn giảng dạy, tổ Văn 

phòng 

-Biên bản họp giới thiệu chức danh tổ trưởng-tổ phó. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

54 [H43-1.4-02] 

-Hồ sơ hội nghị CNVC các tổ chuyên môn, tổ Văn 

phòng,   ( Biên bản Hội nghị, Báo cáo tổng kết, Phương 

hướng theo   , nghị quyết hội nghị CNVC tổ). 

2021-2022 

Tổ chuyên môn -

VP 
  

55 [H19-1.4-01] 
-Sổ kế hoạch công tác hằng tháng, hằng tuần của các tổ 

chuyên môn, tổ Văn phòng trong năm học. 

2021-2022 
Tổ chuyên môn   

56 [H19-1.4-02] 

-Sổ ghi biên bản họp sinh hoạt chuyên môn hằng tháng 

của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng ( mỗi tháng đảm 

bảo sinh hoạt chuyên môn ít nhất 2 lần). 

2021-2022 

Tổ chuyên môn   

57 [H20-1.4-01] 

-Chuyên đề sinh hoạt chuyên môn: mỗi năm có ít nhất 

01 chuyên đề sinh hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng 

và hiệu quả giáo dục(Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, 

biên bản sinh hoạt chuyên đề, kế hoạch triển khai thực 

hiện) 

2021-2022 

Tổ chuyên môn   

58 [H19-1.4-03] 

-Hồ sơ hội nghị sơ kết học kì 1, tổng kết năm học của 

các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng   (Biên bản sơ kết 

HK1, Báo cáo sơ kết HK1-phương hướng nhiệm vụ học 

kì 2). 

2021-2022 

Tổ chuyên môn   

59 [H18-1.2-01] -Thống kê chất lượng bộ môn    . 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

60 [H18-1.2-02] 
-Quyết định công nhận đạt giải đồng đội kỳ thi HSG, 

OLP, tham gia liên môn tích hợp, thi e.Learning. 

2021-2022 
Sở GD&ĐT   

Tiêu chí 1.5: 

Lớp học 61 [H43-1.5-01] 
-Sổ đăng bộ, Báo cáo thống kê tình hình học sinh theo 

từng khóa học. 

2021-2022 
Giáo vụ   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

62 [H43-1.5-02] 

-Bảng tổng hợp thông tin về lớp học (có thông tin 

GVCN, Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng tổ phó), trường 

có 28 lớp, lớp học không quá 40 học sinh. 

 

2021-2022 Giáo vụ   

63 [H49-1.5-01] 
-Sổ gọi tên ghi điểm (Họ tên, giới tính, năm sinh, nơi 

sinh, cha mẹ, hộ khẩu thường trú của học sinh). 

 

2021-2022 Giáo vụ   

64 [H44-1.5-01] -Sổ chủ nhiệm các lớp    . 
2021-2022 

GVCN   

65 [H44-1.5-02] 

-Biên bản họp lớp đầu năm bầu ban cán sự lớp, tổ 

trưởng, tổ phó đầu năm học. Biên bản họp sơ kết học kì 

1, tổng kết năm học. 

2021-2022 
GVCN   

Tiêu chí 1.6: 

Quản lý hành 

chính, tài 

chính và tài 

sản 

66 [H45-1.6-01] -Công văn đến của Sở GDĐT và của UBND tỉnh  
2021-2022 

VT-Giáo vụ   

67 [H45-1.6-02] -Công văn đến của Huyện ủy huyện Bắc Trà My  
2021-2022 

VT-Giáo vụ   

68 [H45-1.6-03] -Công văn đến của UBND huyện Bắc Trà My  
2021-2022 

VT-Giáo vụ   

69 [H46-1.6-01] -Công văn đi của nhà trường gửi Sở GDĐT . 
2021-2022 

VT-Giáo vụ   

70 [H46-1.6-02] -Công văn đi của trường gửi Huyện ủy Bắc Trà My. 
2021-2022 

VT-Giáo vụ   

71 [H46-1.6-03] 
-Công văn đi của trường gửi UBND huyện Bắc Trà My  

. 

2021-2022 
VT-Giáo vụ   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

72 [H47-1.6-01] 
-Sổ theo dõi học sinh bỏ học, chuyển đi, đến và sổ theo 

dõi cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học sinh  

2021-2022 

VT-Giáo vụ   

73 [H27-1.6-01] -Sổ ghi đầu bài chính khóa, phụ đạo các lớp trong mỗi . 
2021-2022 

VT-Giáo vụ   

74 [H47-1.6-02] 
-Sổ theo dõi công văn đi và sổ công văn đến của nhà 

trường. 

2021-2022 
VT-Giáo vụ   

75 [H47-1.6-03] -Sổ theo dõi công văn đi, công văn đến của Chi bộ . 
2021-2022 

VT-Giáo vụ   

76 [H50-1.6-01] 

-Hồ sơ tài chính, Hồ sơ, chứng từ theo dõi, quản lý tài 

chính, tài sản, các trang thiết bị phục vụ công việc và 

dạy học trong nhà trường v.v…  

2021-2022 

Kế toán   

77 [H3-1.6-01] -Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường . 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

78 [H47-1.6-04] 
-Danh sách học sinh các xã đang theo học tại trường     

(Hồ sơ phối hợp thực hiện công tác phổ cập giáo dục). 

 

2021-2022 Giáo vụ   

79 [H3-1.6-02] -Các văn bản nhà nước về quản lý tài chính, tài sản  
2021-2022 

Kế toán   

80 [H50-1.6-02] 
-Báo cáo về quản lý tài chính, tài sản và lưu trữ hồ sơ, 

chứng từ . 

2021-2022 
Kế toán   

81 [H50-1.6-03] 
-Báo cáo dự toán, quyết toán, thống kê, tài chính, tài sản 

. 

2021-2022 
Kế toán   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

82 [H10-1.6-01] 

-Hồ sơ kiểm kê tài sản nhà trường hàng năm (Biên bản 

kiểm kê, kế hoạch. QĐ, tài sản cố định, bàn ghế giáo 

viên, học sinh, dụng cụ, thiết bị phục vụ dạy học)-Danh 

mục Thiết bị dạy học TD-QP, Vật Lý, Hóa học, Sinh 

học - Anh văn - Tin học- máy chiếu...sổ theo dõi mượn 

thiết bị dạy học... 

2021-2022 

Kế toán   

83 [H50-1.6-04] 

-Các báo cáo của nhà trường có nội dung về thực hiện 

dự toán thu chi, quyết toán, thống kê , báo cáo tài chính, 

tài sản. 

2021-2022 

Kế toán   

84 [H50-1.6-05] 
-Báo cáo công khai tài chính, hồ sơ nâng lương, phụ cấp 

thâm niên nhà giáo của Cán bộ, viên chức nhà trường  .  

2021-2022 

Kế toán   

85 [H21-1.6-01] 
-Biên bản kiểm tra nội bộ của nhà trường về công tác tài 

chính  . 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

86 [H3-1.6-03] 
-Biên bản hoặc kết luận thanh tra, kiểm tra của sở 

GDĐT, của sở Tài chính về công tác tài chính   (nếu có). 

2021-2022 
Sở GD&ĐT Quảng 

Nam 
  

87 [H39-1.6-01] 

-Đường link điều hành công việc của nhà trường qua 

phần mềm ooffice, đường link quản lý tài sản của nhà 

trường qua phần mền VNEDU, sửa dụng phần mềm 

Misa của kế toán, quản lý học phí và thu học phí bằng 

hóa đơn điện tử. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

88 [H3-1.6-04] -Hồ sơ minh chứng nguồn tài chính đã huy động. 
 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  



 
 
 

18 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

89 [H3-1.6-05] 

-Dự toán ngân sách  . 

-Có kế hoạch  ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để tạo 

nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà 

trường và địa phương (kế hoạch xây dựng trường chuẩn, 

đề án ...). 

 

 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

90 [H3-1.6-06] 

-Kế hoạch ứng dụng CNTT. 

-Các văn bản hướng dẫn, triển khai về ứng dụng CNTT. 

-Các cuộc thị có ứng dụng CNTT 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 1.7: 

Quản lý cán 

bộ, giáo viên 

và nhân viên 

91 [H4-1.7-01] 

- Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ 

quản lý, giáo viên và nhân viên (Kèm danh sách 

CBGVNV của trường tham gia) do Sở GDĐT tổ chức. 

2021-2022 

Sở GDĐT  

Quảng Nam 
  

92 [H22-1.7-01] 

- Quyết định cử CB, GV, NV tham gia các lơp học nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Thông báo các lớp đào tạo, bồi dưỡng của các trường 

tổ chức. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

93 [H22-1.7-02] 

-Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, theo 

từng năm, do Sở GDĐT tổ chức. 

2021-2022 
Sở GDĐT  

Quảng Nam - HT 
  

94 [H22-1.7-03] 

-Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân 

viên, theo từng năm do trường tổ chức ( kế hoạch bồi 

dưỡng đào tạo  , danh sách cán bộ dự nguồn... có năm 

cho đi bồi dưỡng, qđ cử đi học chính trị). 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

95 [H4-1.7-02] 

-Quy chế làm việc của BGH và phân công nhiệm vụ 

Ban Giám hiệu   ;Quyết định phân công nhiệm vụ của tổ 

văn phòng   ,L11 Ban hành quy tắc ứng xử trong trường 

học. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

96 [H22-1.7-04] 

-Phân công chuyên môn, phân công thời khóa biểu 

giảng dạy chính khóa và giảng dạy phụ đạo HK1, HK2  

. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

97 [H22-1.7-05] -Kế hoạch, lịch thi, phân công coi thi kiểm tra học kỳ  . 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

98 [H4-1.7-03] 

-Các văn bản thực hiện các quy định về công khai: 

CLGD, Tài chính, thi đua....  (K.H công khai, QĐ công 

khai tài chính, công khai chế độ chính sách học sinh, 

công khai theo mẫu 9, 10, 11, 12 về CLGD theo TT 36). 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

99 [H4-1.7-04] 
-Hội đồng nâng lương trước thời hạn, Hướng dẫn nâng 

lương trước thời hạn, hồ sơ nâng lương trước thời hạn. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

100 [H7-1.2-03] 
-Hướng  dẫn công tác xét thi đua khen thưởng, phổ biến 

các văn bản TĐ-KT  . 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

101 [H11-1.7-01] -Kế hoạch hoạt động và báo cáo công đoàn. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

102 [H4-1.7-05] 
-Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt trên 

chuẩn cho đội ngũ giáo viên 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  



 
 
 

20 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

103 [H22-1.7-01] 

-Quyết định cử CB, GV, NV tham gia các lơp học nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

-Thông báo các lớp đào tạo, bồi dưỡng của các trường tổ 

chức. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

104 [H11-1.7-02] 

-Kế hoạch, danh sách CBGVNV tham gia các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, TDTT do nhà trường và các cấp tổ 

chức cho CBGVNV   

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

105 [H11-1.7-03] 

-Nghị định 04/NĐ-CP Quy Nghị định về thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 

và đơn vị sự nghiệp công lập, Quyết định thành lập 

BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học, xây 

dựng quy chế  thực hiện dân chủ trong trường Trường 

THPT Bắc Trà My . 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

106 [H22-1.7-06] 

-Quy chế chuyên môn theo   , kế hoạch hoạt động 

chuyên môn   . 

- Quy định về hồ sơ sổ sách chuyên môn. 

 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

107 [H22-1.7-07] 

- Kế hoạch tổ chức và tham gia các cuộc thi của giáo 

viên các cấp (KHKT, GVG, E-lerning, liên môn-tích 

hợp...) và của học sinh (KHKT, HSG và OLP,  thuyết 

trình văn học, Hùng biện Tiếng Anh…). 

 

 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

108 [H7-1.2-03] 

-Ban hành hướng dẫn đánh giá thi đua tổ chuyên môn, 

tổ VP và hướng dẫn đánh giá thi đua đối với giáo viên 

chủ nhiệm, Ban hành hướng dẫn xét danh hiệu thi đua 

LĐTT, CSTĐCS, CSTĐCT. 

 

 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

109 [H29-1.1-01] -Biên bản Hội nghị CNVC. 
 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

110 [H48-1.7-01] 

-Hồ sơ cán bộ viên chức (Gồm: Lý lịch, các loại bằng 

cấp, phiếu đánh giá viên chức  , quyết định nâng lương, 

thâm niên. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

111 [H11-1.7-01] -Báo cáo sơ kết - tổng kết công đoàn. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 1.8: 

Quản lý các 

hoạt động giáo 

dục 

112 [H1-1.1-04] 
-Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ 

năm học, Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm học. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

113 [H22-1.7-06] 

-Quy chế chuyên môn , kế hoạch hoạt động chuyên môn   

. 

- Quy định về hồ sơ sổ sách chuyên môn. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

114 [H22-1.7-07] 

-Kế hoạch tổ chức và tham gia các cuộc thi của giáo 

viên các cấp (KHKT, GVG, E-lerning, liên môn-tích 

hợp...) và của học sinh (KHKT, HSG và OLP,  thuyết 

trình văn học, Hùng biện Tiếng Anh…). 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

115 [H23-1.8-01] 
-Kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn   (Có BC kết quả 

hoạt động). 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

116 [H19-1.4-03] 

-Hồ sơ hội nghị sơ kết học kì 1, tổng kết năm học của 

các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng   (Biên bản sơ kết 

HK1, Báo cáo sơ kết HK1-phương hướng nhiệm vụ học 

kì 2). 

2021-2022 

Tổ chuyên môn   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

117 [H12-1.8-01] 

-Kế hoạch hoạt động Ngoại khóa  chung và kế hoạch tổ 

chức các hoạt động (ATGT, Chinh phục đỉnh cao, tảo 

hôn, tuyên truyền biển đảo, giải thể thao, ....) có BC kết 

quả hoạt động, các quyết định khen thưởng. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

118 [H32-1.8-01] 
-Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa do Đoàn 

trường -CĐGV thực hiện. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

119 [H12-1.8-02] 

-Kế hoạch hoạt động NGLL (theo PPCT, có BC kết quả 

hoạt động), Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

120 [H12-1.8-03] 

-Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa do các tổ 

chuyên môn thực hiện, có báo cáo kết quả thực hiện, các 

QĐ khen thưởng. 

2021-2022 

TTCM   

121 [H21-1.8-01] 

-Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường và 

kế hoạch kiểm tra và hồ sơ kiểm tra   có thông báo kết 

quả thực hiện sau mổi đợt kiểm tra nội bộ 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

122 [H23-1.8-02] 

-Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của nhà trường về chuyên 

môn giảng dạy và học tập chính khóa, ôn tập thi tốt 

nghiệp, thi thử. 

 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

123 [H22-1.7-07] 

- Kế hoạch tổ chức và tham gia các cuộc thi của giáo 

viên các cấp (KHKT, GVG, E-lerning, liên môn-tích 

hợp...) và của học sinh (KHKT, HSG và OLP,  thuyết 

trình văn học, Hùng biện Tiếng Anh…). 

 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

124 [H12-1.8-04] 

-Kế hoạch tham gia các hội thi văn nghệ, thể thao, các 

hoạt động lễ hội dân gian do cấp trên tổ chức (Sở 

GDĐT, UBND huyện). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

125 [H12-1.8-05] 
-Kế hoạch, báo cáo phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, 

bạo lực học đường, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm   

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

126 [H23-1.8-03] 
- HD thực hiện nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ môn TD-

QP, Anh văn, dạy nghề PT. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

127 [H23-1.8-04] -Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác giáo dục trung học. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

128 [H12-1.8-06] 
-Báo cáo giáo dục dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, 

công tác học sinh và y tế trường học  .  

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

129 [H21-1.8-02] 
-QĐ, kế hoạch kiểm tra chuyên đề, đột xuất, toàn diện 

về thực hiện nhiệm vụ giáo dục  . 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

130 [H12-1.8-07] 
-Giấy phép dạy thêm, danh sách học sinh đăng kí học 

thêm, hồ sơ dạy thêm. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

131 [H12-1.8-08] 

-Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận danh hiệu thi 

đua của cấp trên đối với nhà trường, giáo viên và học 

sinh    . 

2021-2022 

Các cấp   

Tiêu chí 1.9: 

Thực hiện quy 132 [H29-1.1-01] 
-Sổ ghi biên bản họp Hội đồng sư phạm, Hội đồng liên 

tịch của nhà trường. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

chế dân chủ 

cơ sở 

133 [H11-1.7-03] 

-Nghị định 04/NĐ-CP Quy Nghị định về thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 

và đơn vị sự nghiệp công lập, Quyết định thành lập 

BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học, xây 

dựng quy chế  thực hiện dân chủ trong trường Trường 

THPT Bắc Trà My . 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

134 [H3-1.6-01] 
-Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường qua các năm 

(QĐ, Quy chế, thỏa thuận NT-CĐ). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

135 [H3-1.2-05] 
-QĐ thành lập HĐTS 10, kế hoạch tuyển sinh và danh 

sách trúng tuyển 10 hàng năm. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

136 [H4-1.9-01] 
-KH hội nghị CNVC-NLĐ, QĐ triệu tập hội nghị  , 

Nghị quyết Hội nghị CNVC. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

137 [H4-1.9-02] 

-Hồ sơ hội nghị CBVC các tổ chuyên môn, tổ Văn 

phòng (Báo cáo tổng kết, phương hướng năm học, biên 

bản họp tổ). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

138 [H7-1.2-03] 

-Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế bình xét GVCN 

xuất sắc, tổ chuyên môn xuất sắc, tập thể lao động xuất 

sắc, đặc cách xét chiến sĩ thi đua các cấp. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

139 [H4-1.7-03] 

-Các văn bản thực hiện các quy định về công khai: 

CLGD, Tài chính, thi đua....  (K.H công khai, QĐ công 

khai tài chính, công khai chế độ chính sách học sinh, 

công khai theo mẫu 9, 10, 11, 12 về CLGD theo TT 

36).-Kế hoạch tổ chức diễn đàn trao đổi với học sinh - 

Có thông báo kết quả. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

140 [H39-1.9-01] 
-Hình ảnh bảng niêm yết các văn bản giáo dục và các 

văn bản khác (các đường link). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

141 [H4-1.9-03] 

-KH kê khai tài sản của CBQL, kế toán theo thông tư 08 

(BC kết quả minh bạch tài sản thu nhập, các biên bản 

công khai tài sản thu nhập, biên bản kết thúc kê khai tài 

sản). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

142 [H12-1.9-01] 
-BC thực hiện quy chế dân chủ cơ sở   ( bc 6 tháng, báo 

cáo năm). 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

143 [H12-1.9-02] 

-Quy chế thực hiện dân chủ và quy tắc ứng xử và Quy 

chế phối hợp công tác giữa hiệu trưởng và chủ tịch 

Công đoàn nhà trường  . 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

144 [H37-1.9-01] 

-Báo cáo sơ kết, tổng kết của Ban thanh tra nhân dân   

có nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh thuộc thẩm quyền xử lý của nhà trường. 

2021-2022 
Ban Thanh tra 

Nhân dân 
  

145 [H37-1.9-02] 
-Báo cáo sơ kết, tổng kết của Ban thanh tra nhân dân   

có nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong trường học. 

2021-2022 
Ban Thanh tra 

Nhân dân 
  

Tiêu chí 1.10: 

Đảm bảo an 

ninh trật tự, 
146 [H41-1.10-01] 

-Quy định nhiệm vụ của bảo vệ, lịch trực bảo vệ hằng 

tháng, nhật ký bảo vệ hằng tuần, tháng. 

-Phương án đảm bảo an ninh trật tự trường học. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

an toàn 

trường học 

147 [H13-1.10-01] 

-Quyết định ban chỉ đạo xây dựng trường học an ninh 

trật tự. Kế hoạch XD trường học an toàn về an ninh trật 

tự, bản cam kết của GV, nhân viên thực hiện các nội quy 

quy định của nhà trường góp phần đảm bảo an ninh trật 

tự, bản cam kết giữa TTCM và nhà trường, bản cam kết 

của lớp trưởng, GVCN, phụ huynh học sinh. Cam kết an 

ninh trật tự của công đoàn, đoàn TN. Bản đăng ký xây 

dựng trường học đạt an toàn về an ninh trật tự theo 

TT23. Báo cáo kết quả.-Giấy chứng nhận tham gia tập 

huấn về đảm bảo an ninh trật tự. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

148 [H32-1.10-01] 

-Các văn bản về phòng chống bạo lực học đường. 

-QĐ thành lập tổ tư vấn học đường. Kế hoạch phòng 

chống các tệ nạn XH, phòng chống bạo lực học đường 

trong nhà trường và xây dựng môi trường giáo dục an 

toàn thân thiện.  

-BC tổng kết công tác phòng chống bạo lực học đường.  

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

149 [H13-1.10-02] 
-Văn bản phối hợp về đảm bảo ANTT với công an thị 

trấn. 

2021-2022 Trường Trường 

THPT Bắc Trà My  
  

150 [H13-1.10-03] 
-Hồ sơ công tác PCCC (Quyết định, kế hoạch và các báo 

cáo về công tác phòng cháy chữa cháy  ...). 

2021-2022 Trường Trường 

THPT Bắc Trà My  
  

151 [H35-1.10-01] 

-Giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn về vệ sinh AT 

thực phẩm của nhân viên cấp dưỡng, căng tin.  

-Giấy khám sức khỏe   của cấp dưỡng, căng tin.  

-KH đảm bảo VS an toàn thực phẩm. 

-Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. 

2021-2022 

Nhân viên Y tế   



 
 
 

27 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

152 [H35-1.10-02] 

-KH triển khai về phòng chống tai nạn thương tích, KH 

tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích.-QĐ thành 

lập Ban chăm sóc sức khỏe học đường.-Kế hoạch tham 

mưu công tác y tế hàng năm.-Các kế hoạch tham mưu 

về công tác y tế nhà trường khác.-Quyết định kem 

thưởng về các các tác liên quan.-Kế hoạch phối hợp với 

Trung tâm y tế.

-Báo cáo kết quả thực hiện công tác Y tế ,VSATTP... 

hàng năm. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

153 [H13-1.10-04] 

-BC tổng kết về ANTT, an toàn trường học  . 

-Có giấy chứng nhận trường học đảm bảo ANTT của 

UBND huyện BTM. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

154 [H35-1.10-03] 
-Báo cáo đề xuất mua và sử dụng thuốc dùng để khám 

chữa bệnh cho học sinh hằng tháng    . 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

155 [H35-1.10-04] 
-Sổ theo dõi cấp phát thuốc từng lớp theo tháng, năm 

học. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

156 [H35-1.10-05] 
-Văn bản chỉ đạo, công văn đến, công văn đi của Bộ, Sở 

và nhà trường liên quan đến công tác y tế    . 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

157 [H35-1.10-06] 
-Hồ sơ theo dõi, quản lý cấp phát thẻ BHYT và danh 

sách đăng ký mua BHYT cho học sinh  . 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

158 [H35-1.10-07] 

-Hồ sơ, biên bản của nhân viên y tế kiểm tra vệ sinh, an 

toàn thực phẩm tại nhà ăn học sinh, vệ sinh tại trường 

học hằng ngày, hằng tháng    . 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

159 [H41-1.10-02] 

-Phân công trực bảo vệ an ninh, tài sản của nhà trường 

trong các dịp nghỉ Tết nguyên đán, nghỉ lễ, nghỉ hè 

v.v… . 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

160 [H39-1.10-01] 

-Hình ảnh 2 hòm thư góp ý cho Hiệu trưởng nhà trường, 

đường link góp ý trực tuyến vào websites nhà trường, 

các quy định về giữ gìn vệ sinh khuôn viên trường. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

161 [H39-1.10-02] 

-Danh mục số điện thoại Ban Giám hiệu, quản lý nội trú 

được niêm yết trên các bảng thông báo tại trường và trên 

website trường. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

162 [H13-1.10-05] 

-Hồ sơ của Ban "Vì sự tiến bộ phụ nữ" (Gồm: Quyết 

định, kế hoạch, báo cáo thực hiện bình đẳng giới, phòng 

chống bạo lực trên cơ sở giới). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

TIÊU CHUẨN 2: CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH 

Tiêu chí 2.1: 

Đối với hiệu 

trưởng, phó 

hiệu trưởng 
163 [H42-2.1-01] 

-Hồ sơ các thành viên BGH ( Quyết định tuyển dụng, 

nâng lương, thâm niên, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Các 

bằng cấp chứng chỉ…), Hồ sơ đánh giá, xếp loại hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng đạt chuẩn theo quy định TT29 

của Bộ GDĐT  , và Nghị định 90. (phiếu tự tự đánh giá 

và phân loại công chức, viên chức theo NĐ90, Danh 

sách kết quả đánh giá xếp loại CC-VC theo NĐ90). 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

164 [H42-2.1-01] 
-Hồ sơ khen thưởng của HT, PHT (bằng khen, giấy 

khen, chứng nhận chiến sĩ thi đua...). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  



 
 
 

29 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

165 [H42-2.1-02] 

-Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo 

viên tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên 

môn  . 

2021-2022 
Sở GDĐT 

Quảng Nam 
  

166 [H42-2.1-03] -Bảng tổng hợp   đánh giá chuẩn HT, PHT  
2021-2022 

BGH   

167 [H42-2.1-04] -Bằng trung cấp và CC lí luận chính trị. 

 

    

Tiêu chí 2.2: 

Đối với giáo 

viên 

168 [H46-1.7-01] 

-Hồ sơ cán bộ viên chức (gồm: Lý lịch, các loại bằng 

cấp, phiếu đánh giá viên chức  , quyết định tuyển dụng, 

bổ nhiệm,quyết định nâng lương, thâm niên…),  

-Phiếu đánh giá viên chức, đánh giá chuẩn giáo viên 

hàng năm   

- Danh sách tổng hợp đánh giá viên chức, đánh giá 

chuẩn GV. 

 

 

 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

169 [H48-2.3-01] -Sổ đăng bộ CBGV-NV nhà trường. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

170 [H5-2.2-01] 

-Sáng kiến kinh nghiệm của GV các năm. (Sáng kiến 

kinh nghiệm, QĐ thành lập chấm SKKN, kế hoạch 

chấm, QĐ công nhận SKKN).  

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

171 [H5-2.2-02] 
-Hồ sơ đề nghị xét hết tập sự bổ nhiệm ngạch viên chức, 

nhân viên nhà trường  . 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

172 [H24-2.2-01] 

-Hồ sơ dự thi và công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp 

trường (Kế hoạch, các quyết định Hội thi GVDG cấp 

trường, danh sách giáo viên giỏi , SKKN và hồ sơ khác). 

 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

173 [H39-2.2-01] 
-Hình ảnh mô tả các hoạt động tổ chức Hội thi giáo viên 

dạy giỏi cấp trường  . 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

174 [H25-2.2-01] 

-QĐ thành lập tổ trải nghiệm, phân công nhiệm vụ các 

thành viên, Kế hoạch tổ chức hoạch động trải nghiệm 

sáng tạo, báo cáo kết quả thực hiện. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

175 [H22-1.7-07] 

-Kế hoạch tổ chức cuộc thi nghiên cứu KHKT ( Kế 

hoạch cuộc thi, kế hoạch chấm ý tưởng, QĐ BTC, 

QĐBGK, QĐ phân công giáo viên hướng dẫn, các báo 

cáo Hướng dẫn NCKHKT…). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

176 [H14-2.2-01] 

-Hoạt động tổ chức hướng nghiệp hàng năm: Quyết định 

thành lập tổ tư vấn hướng nghiệp, Kế hoạch tổ chức 

Hoạt động tư vấn hướng nghiệp, Chương trình Hoạt 

động tư vấn hướng nghệp Báo cáo kết quả Hoạt động tư 

vấn hướng nghiệp, KH phối hợp với các trường ĐH-CĐ, 

Ban ngành của Huyện trong công tác hướng nghiệp, KH 

tham quan Hội chợ việc làm... 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  

  

Tiêu chí 2.3: 

Đối với nhân 177 [H48-2.3-01] -Sổ đăng bộ CBGV-NV nhà trường. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

viên 

178 [H48-2.3-01] 

-Hồ sơ viên chức của nhân viên tổ văn phòng (lý lịch, 

các loại văn bằng của nhân viên. Chứng chỉ, chứng nhận 

nhân viên đã tham gia lớp bồi dưỡng tập huấn về CM, 

nghiệp vụ hoặc kết quả học tập các lớp bồi dưỡng, tập 

huấn)-Phiếu đánh giá viên chức hàng năm đối với nhân 

viên tổ văn phòng theo NĐ 90. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

179 [H4-1.7-02] -Quyết định phân công nhiệm vụ của tổ văn phòng   . 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

180 [H48-2.3-01] 
-Bảng tổng hợp đánh giá viên chức nhà trường (có tổ 

văn phòng). 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

181 [H12-1.8-08] 
-Hồ sơ thi đua (QĐ lao động tiên tiến, CSTĐ các cấp, 

giấy khen...) 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 2.4: 

Đối với học 

sinh 

182 [H43-1.5-01] 
-Sổ đăng bộ khối 10, 11,12 năm học 2018-2019 ( hoặc 

danh sách học sinh). 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

183 [H49-1.5-01] 
-Sổ gọi tên ghi điểm các lớp     (Họ tên, giới tính, năm 

sinh, nơi sinh, cha mẹ, hộ khẩu thường trú của học sinh). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

184 [H32-2.4-01] 

-Các kế hoạch hoạt động tình nguyện, động, ds đội cờ 

đỏ và các KH khác của đoàn trường (múa dân vũ, 

Chương trình PTTTN, Nét bút tri ân, Tập san,…). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

185 [H22-1.7-07] 

-Kế hoạch tổ chức các hoạt động của nhà trường: (Hội 

thi Học sinh giỏi cấp trường cấp tỉnh, cuộc thi KHKT, 

thuyết trình văn học, Hùng biện Tiếng Anh....). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

186 [H12-1.8-01] 

-Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa của nhà 

trường (Giải bóng chuyền, Việt dã, HKPĐ, Chinh phục 

đỉnh cao, Rung chuông vàng, Học trò xứ Quảng, 

ATGT….). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

187 [H51-2.4-01] 

-Công khai chế độ chính sách học sinh, HD thực hiện 

các chế độ chính sách cho học sinh.

-Danh sách học sinh nhận các chế độ chính sách theo 

quy định.

-Danh sách học sinh được hỗ trợ học bổng vượt khó. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

188 [H36-2.4-01] 
-Hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám chữa bệnh học sinh  . ( 

sổ khám, sổ tổng hợp...). 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

189 [H32-2.4-02] 

-Nội quy học sinh nhà trường và những quy định của 

Ban thi đua nhà trường về những điều học sinh không 

được làm. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

190 [H32-2.4-03] 
-Danh sách và phiếu giới thiệu học sinh về tham gia sinh 

hoạt hè tại địa phương   của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

2021-2022 
Đoàn TNCS 

Nhà trường 
  

191 [H32-1.10-01] 
-Quyết định, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ, 

hoạt động của Ban Tư vấn tâm lý học đường    . 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

192 [H29-1.2-01] 

-Hồ sơ kỷ luật học sinh   (Gồm: Bản kiểm điểm, biên 

bản họp lớp, QĐ hình thức kỷ luật của nhà trường…) - 

nếu có. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

193 [H12-1.8-08] 
-Các QĐ khen thưởng của HS tham gia các cuộc thi các 

cấp, HSG, HSTT, DS nhận tiền thưởng. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

194 [H18-1.2-01] -Thống kê kết quả học lực, hạnh kiểm hàng năm. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

TIÊU CHUẨN 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tiêu chí 3.1: 

Khuôn viên, 

khu sân chơi, 

bãi tập 

195 [H6-3.1-01] 

-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định 

giao đất. (đảm bảo 10m2/hs, bãi tập có diện tích ít nhất 

bằng 25% tổng diện tích sử dụng của trường). 

Năm 2019 UBND tỉnh   

196 [H39-3.1-01] 

-Bản vẽ sơ đồ bố trí tổng thể nhà trường, Bản vẽ bố trí 

khu TDTT học sinh.( diện tích sân thể dục đảm bảo, các 

thiết bị tập thể dục). 

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

197 [H39-3.1-02] 

-Clip về cảnh quan khuôn viên nhà trường (có cổng 

trường, tường rào, sân học thể dục, các hoạt động TD-

TT, mua dân vũ, các cuộc thi, quan cảnh sân trường…). 

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

198 [H39-3.1-03] 
-Hình ảnh cổng trường, biển tên trường, tường rào xung 

quang. 
Năm 2020 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

199 [H39-3.1-04] 

-Hình ảnh các sân bóng đá, sân bóng chuyền, cầu lông, 

bóng bàn, bóng rỗ phục vụ học tập, sinh hoạt vui chơi 

cho học sinh     . 

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

200 [H10-1.6-01] -Các thiết bị dạy học môn TD-QP. Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

201 [H39-3.1-05] -Hình ảnh tổ chức các hoạt động thể dục thể thao Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 3.2: 

Phòng học, 202 [H6-3.2-01] 
-Hồ sơ thiết kế xây dựng các khối phòng làm việc, 

phòng học, phòng thí nghiệm thực hành. 
Năm 2020 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

phòng học bộ 

môn và khối 

phục vụ học 

tập 

203 [H39-3.2-01] 

-Sơ đồ bố trí các phòng làm việc, phòng thí nghiệm thực 

hành, phòng học, nhà vệ sinh học sinh -GV và khu để xe 

giáo viên. 

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

204 [H39-3.2-02] 

-Hình ảnh mô tả phòng học (Gồm: Bàn, ghế, bảng, hình 

ảnh, khẩu hiệu trang trí bên trong các phòng học đúng 

theo tiêu chuẩn được quy định, lưu ý chụp ảnh phòng 

học phải có 2 cửa ra vào). 

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

205 [H14-3.2-01] 
-Giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện ánh sáng ở phòng 

học 
Năm 2020 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

206 [H39-3.2-03] 

-Hình ảnh mô tả các phòng học thực hành bộ môn Vật 

lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Đèn chiếu, Bảng tương 

tác v.v…đảm bảo theo quy định. 

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

207 [H39-3.2-04] 
-Hình ảnh mô tả các các tiết dạy thí nghiệm thực hành 

các môn Vật lý, Hóa học, sinh học, v.v 
Năm 2020 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

208 [H39-3.2-05] 
-Hình ảnh mô tả phòng làm việc của Văn phòng Đoàn, 

phòng Thư viện , Phòng Truyền thống v.v 
Năm 2020 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

209 [H10-1.6-01] 

-KH kiểm kê tài sản, Biên bản kiểm kê TS  .-Quyết định 

phân công Cán bộ -GV phụ trách công tác quản lý tài 

sản và kế hoạch sử dụng và quản lý tài sản hàng năm. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 3.3: 

Khối hành 210 [H6-3.2-01] 
-Hồ sơ thiết kế xây dựng các khối phòng làm việc, 

phòng học, phòng thí nghiệm thực hành. 
Năm 2020 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

chính - quản 

trị 
211 [H39-3.2-01] 

-Sơ đồ bố trí các phòng làm việc, phòng thí nghiệm thực 

hành, phòng học, nhà vệ sinh học sinh -GV và khu để xe 

giáo viên. 

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

212 [H39-3.3-01] 

-Hình ảnh mô tả các phòng HT, PHT, phòng họp, phòng 

bộ môn, y tế, giáo vụ, kế toán …( bàn ghế, tủ, máy vi 

tính và các vật dụng làm việc khác). 

Năm 2019 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

213 [H39-3.3-02] 
-Hình ảnh mô tả các nhà để xe của giáo viên, nhân viên, 

và học sinh tại. 
Năm 2019 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

214 [H6-3.3-01] 

-Chứng từ theo dõi quản lý chi mua sắm, sửa chữa thiết 

bị máy tính, dịch vụ internet phục vụ công việc, dạy học   

phục vụ cho các phòng làm việc. 

-Kế hoạch mua sắm sửa chữa. 

Năm 2019 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

215 [H14-3.3-01] 
-Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy CN 

sức khỏe của nhân viên cấp dưỡng, căn tin. 
Năm 2019 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

216 [H39-3.3-03] 
-Hình ảnh mô tả website của nhà trường có sử dụng văn 

phòng trực tuyến để quản lý, điều hành công việc 
Năm 2019 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 3.4: 

Khu vệ sinh, 

hệ thống cấp 

thoát nước 

217 [H6-3.2-01] 
-Hồ sơ thiết kế xây dựng các khối phòng làm việc, 

phòng học, phòng thí nghiệm thực hành. 
Năm 2019 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

218 [H39-3.2-01] 

-Sơ đồ bố trí các phòng làm việc, phòng thí nghiệm thực 

hành, phòng học, nhà vệ sinh học sinh -GV và khu để xe 

giáo viên. 

Năm 2019 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

219 [H39-3.4-01] 

-Hình ảnh mô tả các nhà vệ sinh dành cho giáo viên, 

nhân viên, HS (nam, nữ) cả bên ngoài và trong nhà vệ 

sinh, có chỗ rửa tay, nội quy nhà vệ sinh, quy trình rửa 

tay và bảng yêu cầu giữ gìn vệ sinh. 

Năm 2019 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

220 [H39-3.4-02] 

-Trường có hệ thống thoát nước, cấp nước sạch (hệ 

thống lọc nước cho cán bộ giáo viên- nhân viên và học 

sinh.  

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

221   
-Hình ảnh các dụng cụ đựng rác thải, học sinh bỏ rác 

đúng nơi quy định. 
Năm 2020 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

222 [H14-3.4-01] 
-Hợp đồng thu gom xử lý rác thải với Ban quản lý khu 

đô thị, chứng từ thanh toán… 
Năm 2020 Kế toán   

223 [H14-3.4-02] -Biên bản kiểm tra của cơ quan y tế về mẫu nước sạch. Năm 2020 TTYT   

224 [H39-3.4-03] 

-Hình ảnh mô tả các hoạt động dọn vệ sinh phòng ở, vệ 

sinh môi trường, dụng cụ thu gom rác thải hằng ngày tại 

khu nội trú. 

Năm 2020  
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 3.5: 

Thiết bị 225 [H10-1.6-01] -Biên bản kiểm kê tài sản và khấu hao tài sản hàng năm. 2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

226 [H39-3.5-01] 

-Hình ảnh mô tả và DS các thiết bị đang quản lí dùng 

cho công tác Văn phòng (Gồm có: Máy vi tính, máy in, 

máy Photocopy, Wifi, và các thiết bị khác …). 

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

227 [H10-1.6-01] 

- Sổ quản lý các thiết bị dạy học tối thiểu(danh mục đồ 

dùng dạy học) trong nhà trường ( thiết bị lý -hóa-Sinh- 

Anh văn- Tin học-TD-QP-Máy chiếu…) 

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

228 [H35-3.5-01] 
-Danh mục các loại thuốc thiết yếu theo quy định trong 

y tế trường học. 
Năm 2020 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

229 [H35-3.5-02] 

-Danh mục, hình ảnh mô tả các trang thiết bị bên trong 

phòng y tế đúng theo tiêu chuẩn quy định của về công 

tác y tế trường học. 

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

230 [H10-1.6-01] 

-Kế hoạch, biên bản kiểm kê tài sản  , khấu hao tài sản 

hàng năm. -Quyết định phân công Cán bộ -GV phụ trách 

công tác quản lý tài sản và kế hoạch sử dụng và quản lý 

tài sản hàng năm. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

231 [H51-3.5-01] 
-Chứng từ mua sắm, sửa chữa trang thiết bị  . (y tế, văn 

phòng, đồ dùng dạy học...). 

2021-2022 
Kế toán   

232 [H39-3.5-02] 

-Hình ảnh mô tả các phòng máy vi tính có sử dụng 

internet để phục vụ công việc, giảng dạy, học tập trong 

nhà trường. 

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

233 [H39-3.5-03] 

-Hình ảnh sử dụng các phần mềm phục vụ cho công tác 

QL và hoạt động dạy học (Vnedu, Ooffice, trắc nghiệm 

online, Misa, TKB, hóa đơn điện tử ...). 

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

234 [H51-3.5-02] 
-Hợp đồng lắp đặt Internet, hóa đơn thanh toán tiền 

internet. 
Năm 2020 Kế toán   

235 [H39-3.5-04] 

-Hình ảnh hệ thống internet,Hình ảnh hệ thông máy 

chiếu, bảng tương tác, tivi, máy cassette và các thiết bị 

dạy học khác phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. 

Năm 2020 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

236 [H39-3.5-05] 
-Sổ theo dõi giáo viên đăng ký sử dụng thiết bị, đèn 

chiếu, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

237 [H10-1.6-01] 
-Sổ quản lý việc theo dõi đăng ký mượn và trả đồ dùng 

dạy học  . 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

238 [H51-3.5-03] 

-Hồ sơ đề nghị mua sắm, sửa chữa, bổ sung đồ dùng, 

trang thiết bị phục vụ dạy học của các phòng thực hành 

bộ môn   

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

239 [H10-1.6-01] 

-Sổ tài sản thiết bị dạy học tại các phòng thực hành bộ 

môn vật lý, hóa học, sinh học, thể dục (Có kiểm kê tài 

sản cuối năm, kiểm tra nội bộ). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

240 [H25-3.5-01] 

-Kế hoạch tổ chức cuộc thi làm thiết bị dạy học (kế 

hoạch, quyết định khen thưởng, báo cáo kết quả thực 

hiện). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 3.6: 

Thư viện 241 [H38-3.6-01] 
-Hồ sơ quản lý tài sản thư viện (Sổ đăng ký tổng quát, 

sổ đăng ký cá biệt, sổ đăng ký sách giáo khoa v.v…). 

2021-2022 
Thư viện   

242 [H39-3.6-01] 
-Đường link giới thiệu, tra cứu sách của thư viện nhà 

trường. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

243 [H38-3.6-02] 
-Các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và của 

Hiệu trưởng nhà trường liên quan đến công tác thư viện. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

244 [H38-3.6-03] 
-Quyết định thành lập Tổ công tác thư viện và kế hoạch 

công tác  thư viện  , BC kết quả hoạt động TV  .  

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

245 [H38-3.6-04] -Sổ theo dõi mượn sách của GV, HS. 
2021-2022 

Thư viện   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

246 [H38-3.6-05] 

-Biên bản kiểm kê, kiểm tra trang thiết bị của thư viện    

Chứng từ mua sắm trang thiết bị thư viện (đề xuất, hợp 

đồng, hóa đơn...). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

247 [H38-3.6-06] 
-Hồ sơ xây dựng thư viện đạt chuẩn và quyết định công 

nhận, giấy chứng nhận thư viện đạt chuẩn qua các năm. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

248 [H39-3.6-02] 
-Hệ thống máy tính thư viện được kết nối internet phục 

vụ nhu cầu nghiên cứu, hoạt động dạy và học. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

TIÊU CHUẨN 4: QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI 

Tiêu chí 4.1: 

Ban đại diện 

cha mẹ học 

sinh 

249 [H15-4.1-01] 
-QĐ Ban đại diện CMHS của trường và danh sách Ban 

đại diện CMHS của lớp  . 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

250 [H15-4.1-02] 

-KH hội nghị đại biểu cha mẹ học sinh  , Báo cáo tổng 

kết và phương hướng hoạt động của ban đại diện Hội 

CMHS  . 

-Quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS. 

2021-2022 

Hội CMHS   

251 [H15-4.1-03] -Sổ ghi biên bản họp của ban đại diện hội CMHS  .  
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

252 [H15-4.1-04] 
 -Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của Ban đại diện 

CMHS  . 

2021-2022 
    

253 [H40-4.1-01] 

-Hình ảnh mô tả việc tổ chức Hội nghị CMHS   (Có 

phần báo cáo của nhà trường về tình hình giảng dạy, học 

tập). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 
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Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 

Ghi 

chú 

254 [H15-4.1-05] 
-Báo cáo của hiệu trưởng nhà trường tại Hội nghị Cha 

mẹ học sinh   về kết quả tình hình giảng dạy và học tập. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

255 [H15-4.1-06] 

-Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện 

CMHS (chú ý vấn đề huy động HS đến trường, vận 

động học sinh bỏ học trở lại lớp). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

256 [H15-4.1-07] 
-Hướng dẫn họp cha mẹ học sinh  , chú trọng về chế độ 

chính sách của HS. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

257 [H29-1.2-01] 

-Sự tham gia của ban đại diện CMHS trong giáo dục HS 

vi phạm nội quy của nhà trường (tham gia Hội đồng Kỉ 

luật học sinh, Quyết định. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 4.2: 

Công tác tham 

mưu cấp ủy 

đảng, chính 

quyền và phối 

hợp với các tổ 

chức, cá nhân 

của nhà 

trường 

258 [H6-4.2-01] 

-Các văn bản, tờ trình xin chủ trương, kinh phí của 

Huyện ủy, UBND huyện để xây dựng và phát triển nhà 

trường  . 

-Các Quyết định hỗ trợ kinh phí của huyện. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

259 [H40-4.2-01] 

-Hình ảnh phối hợp với các tổ chức ngoài nhà trường về 

các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, an toàn 

giao thông    . 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

260 [H33-4.2-01] 

-Kế hoạch ngoại khóa về giáo dục truyền thống lịch sử 

(Gồm: kế hoạch Hành quân về nguồn, hội thi tìm hiểu 

lịch sử, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, chăm sóc di tích 

đảng bộ Trà My). 

2021-2022 

Đoàn trường   
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Tiêu 

chí 

Số 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 
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261 [H12-1.8-01] 

-Kế hoạch tổ chức các hoạt động: Thi tìm hiểu Luật giao 

thông đường bộ, Tham quan triển lãm biển đảo, Kế 

hoạch tổ chức cuộc thi Tìm Hiểu tuyên truyền phổ biến 

pháp luật, Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu SKSSVTN, vấn 

nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

262 [H16-4.2-01] 

-Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí cho 

nhà trường trong các đêm văn nghệ và chung khảo nữ 

sinh thanh lịch qua các năm. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

263 [H16-4.2-02] 

-Hồ sơ hội Chữ thập đỏ nhà trường (Gồm: Quyết định 

thành lập, kế hoạch hoạt động, biên bản họp, danh sách 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Hội Chữ thập 

đỏ nhà trường    . 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

264 [H1-1.1-03] 

-Kế hoạch xây dựng trường chuẩn ( có đề án xây dựng 

trường chuẩn giai đoạn 2021-2026 và  kế hoạch rà soát 

xây dựng trường chuẩn hàng năm). 

Năm 2021 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

265 [H2-1.3-04] -Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm 2021 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

266 [H1-1.1-02] 
-Phương hướng chiến lược phát triển nhà trường giai 

đoạn 2021 - 2026. 
Năm 2021 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

267 [H16-4.2-03] 

-Các văn bản phối hợp với công an Huyện, các xã, thị 

trấn có nội dung liên quan về công tác an ninh, xây dựng 

môi trường giáo dục. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

268 [H16-4.2-04] -Chương trình CB-ĐV đồng hành cùng người nghèo. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Số 
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269 [H16-4.2-05] 
-Kế hoạch phối hợp với P.LĐ-TBXH tổ chức chương 

trình giới thiệu việc làm và tư vấn hướng nghiệp. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

270 [H33-4.2-02] 

-Quy chế phối hợp với phòng LĐTB-XH về việc chăm 

sóc nghĩa trang liệt sỹ, gia đình có công CM, bà mẹ Việt 

Nam anh hùng. 

2021-2022 
Đoàn trường   

TIÊU CHUẨN 5: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 

 Tiêu chí 5.1: 

Thực hiện 

Chương trình 

giáo dục phổ 

thông 

271 [H26-5.1-01] 

-Kế hoạch giảng dạy các môn học theo từng khối lớp do 

các tổ chuyên môn biên soạn theo chỉ đạo của nhà 

trường. 

2021-2022 
Tổ chuyên môn   

272 [H22-1.7-04] -TKB giảng dạy. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

273 [H40-5.1-01] 

-Hình ảnh tổ chức dạy học theo PP mới, hình ảnh các 

thiết bị phục vụ đổi mới phương pháp dạy học và kiểm 

tra đánh giá  (máy chiếu, bảng tương tác, bảng phụ, giao 

diện phần mềm sử dụng...). 

-Hình ảnh các tiết dạy thực hành. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

274 [H26-5.1-02] 

-Kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện hiện nề nếp chuyên 

môn, đổi mới công tác giảng dạy và kiểm tra đánh giá 

theo năm học. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

275 [H22-1.7-07] 

-Kế hoạch cuộc thi KHKT,  cuộc thi Vận dụng kiến thức 

liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho 

HS. Các quyết định khen thưởng và giải thưởng đạt 

được. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

276 [H20-1.4-01] 
-Các báo cáo chuyên đề của các tổ chuyên môn về việc 

đổi mới phương pháp dạy học  . 

2021-2022  

Tổ chuyên môn 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 

người ban hành 
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277 [H26-5.1-02] 
- Kế hoạch thực hiện đổi mới trong công tác kiểm tra 

đánh giá. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

278 [H26-5.1-03] 
-Đề kiểm tra định kỳ, học kỳ   (Gồm: Ma trận đề, đề 

kiểm tra, hướng dẫn chấm). 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

279 [H40-5.1-02] 
-Hình ảnh giao diện phần mềm chấm bài trắc nghiệm 

online, máy scan. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

280 [H22-1.7-06] -Quy chế chuyên môn  . 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

281 [H22-1.7-05] -KH kiểm tra học kỳ    
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

282 [H44-5.1-01] 
-Hồ sơ xếp loại hạnh kiểm học sinh   (biên bản xếp loại 

hạnh kiểm của lớp). 

2021-2022 
Giáo vụ   

283 [H26-5.1-04] 
-Hồ sơ thi khảo sát chất lượng đầu năm (Kế hoạch, 

quyết định, kết quả khảo sát). 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

284 [H27-1.6-01] - Sổ đầu bài hàng năm. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

285 [H1-1.1-04] -Báo cáo tổng kết năm học ( cuối học kì , cuối năm học). 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

286 [H17-5.1-01] 
-Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền , tổ chức Việt dã, 

HKPĐ cấp trường tham gia cấp tỉnh… 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

287 [H22-1.7-07] 

-Kế hoạch tổ chức thi HSG-OLP, OTE, TTVH cấp 

trường( kế hoạch, các quyết định, QĐ chọn đội tuyển, 

Kế hoạch tham gia thi cấp tỉnh). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Số 
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Mã minh 

chứng 
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người ban hành 

Ghi 

chú 

288 [H26-5.1-05] 
-Kế hoạch, đề cương dạy phụ đạo HS yếu, củng cố kiến 

thức cho học sinh yếu kém   (dạy tăng tiết). 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

289 [H34-5.1-01] 
-Kế hoạch , phân công giáo viên tổ chức phụ đạo cho 

học sinh yếu kém. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

290 [H22-1.7-07] 
-Kết quả tham gia kì thi HSG-OLP, OTE, TTVH-Giải 

thể thao đạt thành tích cao. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 5.2: 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

cho học sinh 

có hoàn cảnh 

khó khăn, học 

sinh có năng 

khiếu, học 

sinh gặp khó 

khăn trong 

học tập và rèn 

luyện 

291 [H26-5.1-04] 

-Kế hoạch khảo sát chất lượng đầu năm học (Kế hoạch, 

quyết định, phân công ra đề thi, chấm thi, kết quả khảo 

sát v.v…). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

292 [H26-5.1-05] 
-Kế hoạch, đề cương dạy phụ đạo HS yếu, củng cố kiến 

thức cho học sinh yếu kém   (dạy tăng tiết). 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

293 [H26-5.2-01] 
-Kế hoạch, đề cương dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cho 

học sinh  . 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

294 [H44-1.5-01] -Sổ chủ nhiệm các lớp    . 
2021-2022 

GVCN   

295 [H40-5.2-01] 
-Hình ảnh tổ chức hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh, 

các buổi dạy phụ đạo, câu lạc bộ Bóng chuyền. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

296 [H26-5.1-05] 
-Kế hoạch , phân công giáo viên tổ chức phụ đạo cho 

học sinh yếu kém hàng năm. 

2021-2022 Trường Trường 

THPT Bắc Trà My  
  

297 [H22-1.7-07] 

-Kế hoạch tổ chức thi HSG-OLP, OTE, TTVH cấp 

trường( kế hoạch, các quyết định, QĐ chọn đội tuyển, 

qđ phân công GV bồi dưỡng, Kế hoạch tham gia thi cấp 

tỉnh), QĐ khen thưởng cấp trường cấp tỉnh. 

2021-2022 

Trường Trường 

THPT Bắc Trà My  
  



 
 
 

45 

Tiêu 
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Số 
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chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 
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298 [H18-1.2-01] 

-Thống kê kết quả đánh giá, xếp loại Học lực và Hạnh 

kiểm của học sinh theo lớp, theo khối, và toàn trường  , 

CL bộ môn. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

299 [H47-5.2-01] -Danh sách học sinh lưu ban, và học sinh bỏ học  . 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

300 [H12-5.2-01] 
-Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học 

bổng (đêm văn nghệ và đầu năm học …). 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

301 [H12-1.8-08] 
-DS HS đạt danh hiệu HSG, HSTT hàng năm (có thông 

tin về hoàn cảnh gia đình). 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 5.3: 

Thực hiện nội 

dung giáo dục 

địa phương 

theo quy định 

302 [H28-5.3-01] 

-Kế hoạch dạy học về nội dung giáo dục địa phương 

môn Lịch sử, Địa Lý, Ngữ Văn…(có giáo trình giảng 

dạy, PPCT…) được Hiệu trưởng phê duyệt. 

2021-2022 

Tổ CM   

303 [H28-5.3-02] 
-Giáo án dạy học về nội dung giáo dục địa phương theo 

từng môn học 

2021-2022 
Tổ CM   

304 [H28-5.3-03] 

-Đề kiểm tra định kỳ, học kỳ   (Có nội dung đánh giá kết 

quả giáo dục địa phương trong các môn Ngữ văn, Lịch 

sử, Địa lí). 

2021-2022 

Tổ CM   

305 [H28-5.3-04] 
-Biên bản đánh giá, rà soát, đề xuất một số nội dung về 

giáo dục địa phương của Tổ CM. 

2021-2022 
Tổ CM   

306 [H28-5.3-05] 

-Công văn chuyên môn của nhà trường đánh giá việc 

thực hiện giảng dạy tích hợp, lồng ghép nội dung giáo 

dục địa phương. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

307 [H33-4.2-01] 
-Các KH hoạt động dã ngoại, hành quân về nguồn. 

-KH và hình ảnh chăm sóc di tích, nghĩa trang liệt sỹ… 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Năm ban hành 

Nơi ban hành 
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Tiêu chí 5.4: 

Các hoạt động 

trải nghiệm và 

hướng nghiệp 

308 [H14-2.2-01] 

-K.H tư vấn hướng nghiệp cho HS của nhà trường, Kế 

hoạch phối hợp với P.LĐTBXH tổ chức tư vấn giới 

thiệu việc làm cho HS 12. Kế hoạch tham quan hội chợ 

việc làm. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

309 [H17-5.4-02] 
-PPCT, phân công chuyên môn, tổ chức giảng dạy 

GDHN hàng năm. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

310 [H25-2.2-01] 

-QĐ thành lập tổ trải nghiệm, phân công nhiệm vụ các 

thành viên, Kế hoạch tổ chức hoạch động trải nghiệm 

sáng tạo, báo cáo kết quả thực hiện. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

311 [H33-5.4-01] 
-KH tổ chức các hoạt động trãi nghiệm của Đoàn TN 

(hđ tình nguyện…), báo cáo kết quả thực hiện. 

2021-2022 
Đoàn trường   

312 [H40-5.4-01] 

-Hình ảnh mô tả các hoạt đông chăm sóc nhà thờ Bác 

Hồ, di tích Đảng bộ huyện, di tích Nước Oa, nghĩa trang 

liệt sỹ v.v…     . 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

313 [H40-5.4-02] 
-Hình ảnh  mô tả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

thao, trò chơi dân gian trong và ngoài nhà trường    . 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

314 [H33-5.4-02] 

-Kết quả thi đua học sinh hằng tuần, tháng trong mỗi 

năm học (Gồm: Sổ theo dõi chấm thi đua, tổng hợp thi 

đua tuần, tháng). 

2021-2022 
Ban Thi đua

Nhà trường 
  

315 [H28-5.4-01] 

-Hồ sơ thi nghề phổ thông & kết quả thi nghề phổ thông   

(Danh sách học sinh, quyết định, kết quả, biên bản, 

v.v…). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 
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316 [H22-1.7-07] 

-Danh sách và kết quả học sinh tham gia dự thi, kết quả 

thi TTVH, sáng tạo KHKT, Hùng biện Tiếng Anh cấp 

tỉnh  . 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

317 [H22-1.7-07] 

-Hồ sơ tham gia thi TTVH, sáng tạo KHKT, Hùng biện 

Tiếng Anh cấp tỉnh   (Kế hoạch, quyết định giáo viên 

hướng dẫn học sinh tham gia ...). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

318 [H40-5.4-03] 

-Hình ảnh tổ chức thi Rung chuông và toàn trường, 

chinh phục đỉnh cao, TTVH, STKHKT, hùng biện tiếng 

Anh, cắm trại, tổ chức hướng nghiệp. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 5.5: 

Hình thành, 

phát triển các 

kỹ năng sống 

cho học sinh 

319 [H17-5.5-01] -Kế hhoạch giáo dục KN sống cho HS   . 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

320 [H17-5.5-02] 

-Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa về chăm 

sóc sức khỏe học sinh, giáo dục sức khỏe SSVTN ,  

phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 

học sinh, Báo cáo kết quả hoạt động. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

321 [H22-1.7-07] 

-Hồ sơ tham gia thi TTVH, sáng tạo KHKT, Hùng biện 

Tiếng Anh cấp tỉnh   (Kế hoạch, quyết định giáo viên 

hướng dẫn học sinh tham gia ...). 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

322 [H40-5.5-01] 

-Hình ảnh mô tả các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, 

hoạt động ngoại khóa về An toàn giao thông, sức khỏe 

sinh sản …     . 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

323 [H29-1.2-01] -Sổ biên bản họp HĐKL của nhà trường. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
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324 [H18-1.2-01] -Báo cáo thống kê 2 mặt giáo dục. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

325 [H22-5.5-01] 
-Các BC dự án nghiên cứu KHKT, vận dụng kiến thức 

liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn của HS. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

326 [H40-5.5-02] 
-Hình ảnh tham gia cac cuộc thi KHKT Các cấp và các 

hoạt động khác. 

2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

327 [H22-1.7-07] 

-Quyết định, giấy khen của Sở GDĐT, nhà trường khen 

tặng học sinh đạt thành tích trong các cuộc thi nghiên 

cứu khoa học. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

Tiêu chí 5.6: 

Kết quả giáo 

dục 
328 [H18-1.2-01] 

-Thống kê kết quả đánh giá, xếp loại Học lực và Hạnh 

kiểm của học sinh theo lớp, theo khối, và toàn trường  , 

CL bộ môn. 

2021-2022 
Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

329 [H4-1.7-03] -BC công khai chất lượng GD   
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

330 [H14-2.2-01] 

-K.H tư vấn hướng nghiệp cho HS của nhà trường., Kế 

hoạch phối hợp với P.LĐTBXH tổ chức tư vấn giới 

thiệu việc làm cho HS 12. Kế hoạch tham quan hội chợ 

việc làm. 

2021-2022 

Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

331 [H18-5.6-01] -QĐ khen thưởng cuối năm qua   . 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
  

332 [H18-5.6-02] Thống kê kết quả tốt nghiệp   toàn tỉnh. 
2021-2022 Trường THPT Bắc 

Trà My  
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6. Thời gian biểu 

Thời gian Các hoạt động 

 

Từ 15/10/2021 

đến 

15/11/2021 

- Họp lãnh đạo nhà trường để học tập nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về 

công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT. Thảo luận mục đích, 

phạm vi, thời gian biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá (TĐG); 

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho từng thành viên; xây dựng kế hoạch TĐG.           

 

15/11/2021 

đến  

25/11/2021 

- Phổ biến chủ trương triển khai công tác tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, 

giáo viên, nhân viên của nhà trường. 

- Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của 

Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên; 

- Hoàn thành kế hoạch TĐG. 

 

  20/12/2021 

đến 

25/5/2022 

- Thu thập thông tin và minh chứng; 

- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được; 

- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí. 

 

25/5/2022 

đến 7/6/2022 

Họp Hội đồng TĐG để: 

- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu 

được; 

- Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung; 

- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết. 

9/6/2022 

đến 10/7/2022 

- Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung ( còn thiếu);  

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG . 

 10/7/2022 

đến 5/8/22022 

- Dự thảo báo cáo TĐG; 

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG; 

- Mã hóa các minh chứng. 

 10/8/2022 

đến 

25/8/2022 

- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG; 

- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận 

về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý; 

- Hoàn thiện báo cáo TĐG. 

Từ 29/8/2022  - Nộp báo cáo T ĐG với sở GD&ĐT Quảng nam. 

Trên đây là kế hoạch tự đánh giá của trường THPT Bắc Trà My năm 2021-

2022 

                                                                                      

                                                                               
Nơi nhận : 

- Sở GD&ĐT (để b/c); 

- Hội đồng TĐG (để t/h); 

- Lưu: L Đ, VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 


