
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINH Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 

Số: ẳOiG /QĐ-ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày xo tháng 6 năm 2014 

^ QUYẾT ĐỊNH 
về tiều chí Trường tỉên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực 

và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHẢN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi một số 
điều của Luật Giáo dục ngày 04 tháng 12 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của 
Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 
41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Điều lệ Trường tiểu học; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 
tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trang 
học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 
Quyết định số 0 l/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo đục 
thường xuyên; Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên 
nghiệp; Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường cao đẳng; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1787/TTr-
GDĐT-VP ngày 04 tháng 6 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quỵết định này tiêu chí Trường tiên 
tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở 
Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đôc 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận - huyện và Hiệu 
trưởng các Trường mầm non, tiểu học, trang học cơ sở, trung học phố thông, 
trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng thuộc Thành phố có trách nhiệm thi hành 
Quyêt định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường ừực HĐND.TP 
- TTUB: cf, các PCT; 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
- Các Ban HĐND.TP; 
- VPUB: Các PVP; 
- Các Phòng cv, TTCỈ 
- Lưu: VT, (VX-Nh) lhẳ5? 

KT. CHỦ TỊCH 
" CHÙ TỊCH 

«7T w 
ỉgọc Thuận 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc ' 

TIÊU CHÍ 
Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế 

tai Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số iOSG/QĐ- ƯBND ngàyJD tháng 6 năm 2014 

của Chủ tịch Úy ban nhân dần Thành phổ) 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 
1. Mục đích: 
a) Xây dựng mô hĩnh tiến tiến, hiện đại và hội nhập, đáp ứng nhu cầu học tập 

của học sinh và yêu câu của xã hội; tiêp cận được với giáo dục ở các nước trong 
khu vực và quốc tế nhưng vẫn đảm bảo mang đậm bản sắc dân tộc. 

b) Tham gia đào tạo đội ngũ học sinh năng động, có năng lực sáng tạo, năng 
lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là 
nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
và hội nhập quốc tế. 

c) Góp phần, đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, đẩy 
mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công. 

d) Tạo điều kiện đề một số cơ sở giáo dục có điều kiện trở thành nhân tố tiên 
phong trong quá trình xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại. 

đ) Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của một số cơ sở giáo dục theo 
hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. 

2. Yêu cầu: 
a) Đạo đức: giáo dục học sinh những giá trị đạo đức cơ bản phù hợp với nền 

văn hóa dân tộc như yêu nước, trung thực, có lòng nhân ái, sống có trách nhiệm với 
bản thân, gia đình và xã hội; ý thức chấp hành luật pháp và những giá trị đạo đức 
mang tính cộng đồng thế giới như ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội; 
tinh thần đoàn kết quốc tế... 

b) Tri thức: được trang bị những kiến thức hiện đại về khoa học tự nhiên, 
khoa học xã hội và nhân văn; những kỹ năng thực tế để làm chủ cuộc sống bản thân 
và hòa nhập cộng đồng; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng tin. học đủ để có thể làm việc ở 
môi trường quốc tế; những kỹ năng nghiên cứu, tìm tòi về khoa học; kỹ năng ứng 
dụng lý thuyết để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tế. 

c) Sức khỏe: học sinh được hướng dẫn để hiểu biết về thân thể; việc giữ gìn 
và bảo vệ sức khỏe; việc rèn luyện để tăng cường thể chất; cách phòng chống dịch 
bệnh của thời đại và bảo vệ sức khỏe trong tình trạng ô nhiễm môi trường sống 
xung quanh. 
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d) Thẩm mỹ: được trang bị những kiến thức cơ bản về âm nhạc, hội họa,... 
hướng dẫn học sinh biết hưởng thụ văn hóa, thẩm mỹ; biết cảm nhận cái đẹp từ đó 
nâng cao giá trị tinh thần. 

đ) Tác phong: được hình thành tác phong hiện đại, văn minh phù hợp với xu 
thế quốc tế. 

3. Đối tượng áp dụng: Các Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng công lập thuộc 
Thành phố quản lý. 

n. TIÊU CHÍ cụ THẺ TỪNG BẬC HỌC 
1. MẦM NON 
Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh một hệ thống trường mầm non có chất 

lượng tốt, chăm sóc giáo dục trẻ từ 1 đến 6 tuổi.Tại đây trẻ có cơ hội phát triển tốt 
nhất về thể lực, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, trong một môi trường sống an toàn, 
thân thiện, có cơ hội hoạt động tích cực. 

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quân lý nhà trường 
1. Công tác quản lý 
a) Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế 

chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm ừa nội bộ, đổi mới công tác quản lý, quan hệ 
công tác và lề lối làm việc trong trường mầm non; 

b) Nhà trường có tổ chức định kỳ các hoạt động chuyên môn, ừao đổi kinh 
nghiệm, chia sẻ sáng kiến chăm sóc giáo dục trẻ giữa các giáo viên trong hội đồng; 

c) Xây dựng môi trường thân thiện, giáo viên đoàn kết gắn bó, có quan hệ tốt 
với phụ huynh và địa phương. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục 
vụ cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, 
an toàn. Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên, công nhân viên được chăm sóc tốt về 
đời sống vật chất, tinh thần, có chế độ khen thưởng thích đáng hàng tháng. 

2. Công tác tổ chức 
a) Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng có thời gian làm công tác quản lý ít nhất 

là 5 năm đối với Hiệu trưởng và 3 năm đối với các Phó hiệu trưởng; có bằng tốt 
nghiệp tò đại học sư phạm mầm non ừở lên, đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản 
lý giáo dục và lý luận chính trị theo quy định; 

b) Ban giám hiệu và giáo viên ứng dụng được công nghệ thông tin trong 
công tác quản lý và dạy học. Xây dựng môi trường sinh hoạt, học tập đáp ứng yêu 
cầu chương trình giáo dục mầm non; 

c) Ban giám hiệu có khả năng báo cáo chuyên đề và bồi dưỡng chuyên môn 
cho giáo viên, phân công sắp xếp đội ngũ hợp lý đế phát huy khả năng của từng 
cá nhân. 

3. Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong trường mầm non 
a) Thành lập các hội đồng, tổ chức bộ máy theo quy định tại Điều lệ trường 

mầm non; 
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b) Các tổ chức Đảng (nếu có), Công đoàn, Đoàn Thanh niên của trưcmg mầm 
non hoạt động hiệu quả có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, góp 
phân nâng cao chât lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; 

r c) Thực hiện cơ chế quản lý tự chủ, thỏa thuận với cha mẹ học sinh khi cung 
cấp dịch vụ chất lượng cao. 

4. Chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
sự chỉ đạo của cơ quan quản ỉý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế dân chủ công 
khai trong hoạt động của nhà trường. 

Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ giáo viên, nhân viên 
1. Số lượng và trình độ đào tạo 
Đủ số lượng giáo viên, nhân viên theo quy định Điều lệ trường mầm non. 

100% giáo viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên. cấp dưỡng có bằng 
kỹ thuật viên sơ cấp hoặc trung cấp nấu ăn, bếp trưởng tối thiểu có bằng trung cấp 
nâu ăn, có y sĩ hoặc bác sĩ. Có thê có thêm hợp đông với nhà tư vân vê tâm lý giáo 
dục trẻ em. Nhân viên nuôi dưỡng (bảo mẫu - cấp dưỡng) có chứng chỉ đào tạo. 

2. Phấm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 
a) 80% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó ít nhất 

30% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận, huyện trở lên; 
b) 80% số giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và có 20% 

chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên nào bị 
kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn 
nghiệp vụ; 

c) 80% số giáo viên đạt loại khá ừở lên theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp 
giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, ữong đó có ít nhất 50% 
số giáo viên đạt loại xuất sắc; không có giáo viên bị xếp loại kém. 

3. Hoạt động chuyên môn 
a) Các tổ chuyên môn hoạt động theo quy định của Điều lệ trường mầm non; 

Nhà trường có tổ chức định kỳ các hoạt động chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, 
chia sẻ sáng kiến chăm sóc giáo dục trẻ giữa các giáo viên trong hội đồng. 
Giáo viên hàng năm được tu nghiệp nâng cao trình độ, được tham quan giao lưu, 
học tập kinh nghiệm trong, ngoài nước; 

b) Giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, chuyên đề và hoạt 
động xã hội do trường mầm non tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; Mỗi giáo viên có sáng 
kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ trong từng năm học; 

c) Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo trong việc lập 
kế hoạch giáo dục trẻ và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. 

Tiêu chuẩn 3: Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 
a) 100% các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tổ chức cho trẻ ăn bán trú; được bảo 

đảm an toàn về thể chất và tinh thần, không xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm 
trong trường mầm non; 
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b) 100% trẻ được khám sức khoẻ định kỳ theo quy định tại Điều lệ trường 
mầm non; 

c) Tỉ lệ chuyên cần của trẻ: đạt 95% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 90% trở lên đối 
với trẻ ở các độ tuổi khác; 

d) 95% trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao theo tuổi; 
đ) 100% ừẻ bị suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải 

thiện tình trạng dinh dưỡng; 
e) 98% trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non. 100% trẻ 

5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. 
Tiêu chuẩn 4: Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị 
1. Số lượng trẻ và số lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trong trường mầm non 

đảm bảo theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. 
2. Diện tích mặt bằng sử dụng của trường mầm non bình quân tối thiểu cho 

một ừẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Diện tích sân chơi được quy 
hoạch, thiết kế phù hợp. Có cây xanh, thường xuyên được chăm sóc, cắt tỉa đẹp, tạo 
bóng mát sân trường. Có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, bảo vệ cây cối và 
tạo cơ hội cho trẻ khám phá, học tập. Sân vườn có ít nhât 10 loại thiêt bị và đô chơi 
ngoài trời theo Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài ười cho giáo dục mầm non do 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có khu chơi giao thông và sân khấu ngoài trời. 

3. Khối phòng chức năng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, 
dạy và học có đầy đủ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non và được cập nhật 
ngày càng hiện đại; phòng vi tính: có diện tích tôi thiêu 40m2 với thiêt bị công nghệ 
thông tin phù hợp, phục vụ các hoạt động vui chơi, học tập của ừẻ; phòng hội 
trường: có diện tích tôi thiêu 7 Om2 phục vụ các hoạt động ngày hội, ngày lê; có thê 
kết hợp là nơi trưng bày hiện vật truyền thống, lưu niệm, tranh ảnh, đồ dùng, 
đồ chơi tự làm... của nhà trường. 

Tiêu chuẩn 5: Thuc hiên xã hôi hóa giáo duc • • • o • 
1. Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính 

quyền địa phương, Hội đồng giáo dục cấp cơ sở, các ban ngành về chủ trương xây 
dựng và giải pháp huy động các nguồn lực phát triển giáo dục mầm non trên 
địa bàn. 

2. Tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường giáo dục ừong trường mầm 
non: các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức để tăng cường sự hiểu biết của 
cộng đồng và nhân dân về mục tiêu giáo dục mầm non; phối hợp với gia đình trong 
việc chăm sóc, giáo dục trẻ và tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được vui chơi, 
học tập; 

3. Huy động được sự tham gia tự nguyện của gia đình, cộng đồng và các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt 
động giáo dục của nhà trường; huy động được các nguồn tài trợ để hỗ ừợ cho cán 
bộ, giáo viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ thông qua các lớp bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ, tham quan học tập trong và ngoài nước. 
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Tiêu chuẩn 6: Yêu cầu đặc trưng của trường mầm non tiên tiến, hiện đại 
Ngoài sự cam đoan về phát triển trẻ theo chuẩn mầm non từng lứa tuổi do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, một số dịch vụ khả thi có thể cung ứng cho phụ 
huynh với sự cam đoan về mức độ đạt được trong trường mầm non tiên tiến, 
hiện đại nhằm phát triển toàn diện cho trẻ như: 

1. Trường được đánh giá đạt Cấp độ 2 về kiểm định chất lượng giáo dục. 
2. Trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề cấp quận, cấp thành phổ, 

là địa chi tin cậy, uy tín của ngành và phụ huynh học sinh. 
3. Dịch vụ cung ứng: 
a) Hoạt động làm quen ngoại ngữ, âm nhạc, vẽ, thể dục, bơi, đá bóng, 

võ thuật... 
b) Các hoạt động ngoài nhà trường để giáo dục kỹ năng sống cho trẻễ 

c) Tư vẩn tâm lý. 
d) Tạo điều kiện phát triển cho trẻ có năng khiếu hoặc có năng khiếu đặc biệt. 
2. TIẺU HỌC 
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 
Công tác quản lý đạt hiệu quả cao, được cha mẹ học sinh và địa phương tín 

nhiệm, uy tín của nhà trường trong cộng đồng được nâng cao. 
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường 
a) Thànli lập các hội đồng, tổ chức bộ máy theo quy định hiện hành tại 

Điều lệ trường tiểu học; 
b) Nhà trường có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi 
đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác theo quy định hiện hành tại Điều lệ 
trường tiểu học; 

2ệ Thực hiện tốt công tác quản lý trường học, xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. 
3. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quàn lý 
giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 

4. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, 
học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sờ vật chất theo Điều lệ trường tiếu học, 
các quy định của pháp luật, của ngành, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong 
công tác quản lý. Bảo đảm an ninh ừật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo 
viên, nhân viên. 

5. Thực hiện cơ chế quản lý tự chủ, thỏa thuận với cha mẹ học sinh khi cung 
cấp dịch vụ chất lượng cao. 
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Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ theo quy định, kể cả giáo viên bộ môn, 

70% có trình độ trên chuẩn; nhanh chóng tiếp cận được các phương pháp dạy học 
mới, hiện đại và có tinh thân mạnh dạn áp dụng các phương pháp đó. Được tô chức 
tham quan học tập, bôi dưỡng hăng năm và có chê độ tu nghiệp sau 3 đên 5 năm đê 
cập nhật, năm bắt một cách có hệ thông những điêm mới của ngành. 

1. Năng lực của cán bộ quản lý 
Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng giỏi, có trình độ, bản lĩnh, nhiệt tâm, 

thân thiện, có kinh nghiệm điều hành và có ý chí vươn lên, sáng tạo trong tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ, làm đầu tàu cho đội ngũ sư phạm nhà trường. Biết chủ động và 
phát huy khả năng của đội ngũ để đẩy mạnh hoạt động dạy học trong nhà trưòng. 
Thực hiện tốt việc tự chủ và phân cấp quản lý đến từng giáo viên. 

2. Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên 
Đảm bảo số lượng, trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị theo 

quy định. 
3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên 
a) Có 100% giáo viên đạt chuẩn và 70% giáo viên có trình độ đào tạo 

trên chuẩn; 
b) Có ít nhất 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 

trong đó ít nhất 30% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện trở lên; không có 
giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ; 

c) Có ít nhất 75% giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 25% 
giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; 

d) Có ít nhất 90% giáo viên được xếp loại khá, giỏi về bồi dưỡng thường 
xuyên, trong đó có ít nhất 30% giáo viên được xếp loại giỏi về bồi dưỡng thường 
xuyên, không có giáo viên không hoàn thành kế hoạch; 

đ) Giáo viên dạy Tiếng Anh phải đạt trình độ B2, giáo viên Tin học phải đạt 
chuẩn quốc tế theo quy đinh của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4. Nhà trường có nhân viên phụ ừách và hoàn thành các nhiệm vụ; được bảo 
đảm các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước về kế toán, thủ quỹ, văn 
thư, y tế trường học, viên chức làm công tác thiết bị dạy học. 

5. Học sinh: Bảo đảm quy định về tuổi học sinh theo quy định hiện 
hành tại Điều lệ trường tiếu học; Học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và 
không bị kỉ luật. 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sử vât chất và trang thiết bí day hoc 
Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học được trang bị đầy đủ theo điều lệ 

trường Tiểu học, đảm bảo cho việc tổ chức dạy học, số học sinh ữong mỗi lớp 
không quá 30 học sinh đều được học 2 buổi/ngày. 
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1. Diện tích, khuôn viên, sân chơi, sân tập, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân 
chơi, sân tập đảm bảo đúng theo quy định. Đối với những trường ở nội thành đã 
được xây dựng từ năm 1997 trở về trước, đảm bảo 6m2/học sinh tính theo diện tích 
mặt bằng sử dụng, số lớp ừong một trường không quá 30 lớp, số học sinh trong 
môi lớp không quá 30 học sinh. 

2. Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh thực hiện phù hợp với 
tình hình học sinh. 

3. Khối phòng chức năng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, 
dạy và học có đây đủ theo quy định tại Điêu lệ trường Tiêu học và được cập nhật ngày 
càng hiện đại. Phấn đấu xây dựng được hồ bơi tại trường. 

4. Khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom 
rác đảm bảo quy chuẩn. 

5. Thư viện đạt chuẩn theo Quyết định số 0 l/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 
tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn thư viện 
các trường phổ thông, được công nhận là thư viện Tiên tiến, thiết bị dạy học có đầy 
đủ theo quy định và sử dụng có hiệu quả. 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 
Việc phối hợp 3 môi trường giáo dục phải đạt hiệu quả qua sự hỗ trợ của 

chính quyền và nhân dân ừong địa phương đối với hoạt động giáo dục của 
nhà trường. 

1. Tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh có hiệu quả. 
2. Công tác tham mưu của nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng 
có hiệu quả, đem đến sự thuận lợi và điều kiện tốt cho công tác giáo dục, dạy học 
của trường. 

3. Thực hiện công khai các nguồn thu của nhà trường theo quy định. 
Huy động được sự đóng góp về công sức và tiền của của các tổ chức, cá nhân và 
gia đình để xây dựng cơ sở vật chất; bổ sung phương tiện, thiết bị dạy và học; 
khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và hỗ trợ học sinh nghèo. 

4. Được xã hội công nhận qua chất lượng đào tạo và các hoạt động sáng tạo, 
được cha mẹ học sinh mong muốn gửi con vào học, có uy tín trong nhân dân 
địa phương. 

5. Hoạt động của Hội đồng Giáo dục địa phương, Ban đại diện Cha Mẹ học 
sinh cỏ hiệu quả. 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 
Chất lượng giáo dục được khẳng định không chỉ qua kết quả lên lớp, 

hoàn thành chương trình tiểu học mà học sinh phải phát huy được những khả năng 
của bản thân học sinh qua kết quả các hoạt động. 

1. Thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương. 
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2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà ừường đạt hiệu quả giáo dục cao. 
3. Ket quả xếp loại giáo dục của học sinh 
a) Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục từ trung bình trở lên đạt 100%; 
b) Tỷ lệ học sinh xếp loại xếp loại giáo dục khá, giỏi đạt ít nhất 90%; 

ừong đó, loại giỏi đạt ít nhất 70%; 
c) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm học đạt 

ít nhất 95%; ^ ^ ^ 
d) Có 50% học sinh đạt chuẩn tiếng Anh và Tin học theo chuẩn quốc tế theo 

quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
4. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ 

môi trường 
5. Hiệu quả đào tạo của nhà trượng 
a) Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trĩnh tiểu học đạt 100%. 
b) Có 100% học sinh học 2 buổi/ngày, học sinh được chọn các môn học 

ngoại khóa, các hoạt động phù hợp với bản thân và nhu cầu của gia đình. Việc tố 
chức dạy học buổi thứ hai theo cách thức cung cấp dịch vụ chất lượng cao có thu 
phí theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh để tổ chức các hoạt động, bồi dưỡng năng 
khiếu theo khả năng của học sinh. Học sinh phải được hướng dẫn theo tinh thần tự 
học, sáng tạo, thông minh và có tư duy tốt, được tổ chức các hoạt động phát huy hết 
các khả năng của từng học sinh; 

c) Có học sinh tham gia và đạt giải các hội thi, giao lưu do các cấp tổ chức. 
6. Giáo dục kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học 

tập. Thực hiện giáo dục toàn diện phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học: 
được học mà vui, được tìm hiểu theo nhu cầu, được phát huy các khả năng của tòng 
học sinh, được sống ừong môi trường sư phạm thân thiện. 

7. Đạt danh hiệu trường tiểu học tiên tiến; Được tiếp cận và hội nhập quốc tế. 
Tiêu chuẩn 6: Đảm bảo các hoạt động của trường Tiên tiến - Hiện đại -

Hội nhập , , , 
Trường Tiên tiến - Hiện đại - Hội rửiập đối với cấp tiểu học là trường giáo 

dục toàn diện, thân thiện, an toàn, đảm bảo các điều kiện dạy học, vận hành theo cơ 
chế mở, cung cấp dịch vụ chất lượng cao trên tinh thần tự nguyện và đáp ứng nhu 
cầu của phụ huynh, và học sinh. 

1. Đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia và Kiểm định chất lượng 
giáo dục với mức độ cao. 

2. Áp dụng mô hình trường học mới, đổi mới phương pháp dạy học, thực 
hiện các phương pháp dạy học tích cực, xây dựng tinh thần tự học và tự quản cho 
học sinh. 

3. Cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh như 
tổ chức bán trú, học 2 buổi/ngày, tổ chức xe đưa đón học sinh, nhà tập luyện 
thể dục thể thao, dạy tiếng Anh với chất lượng cao đạt các chuẩn Quốc tế. 
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3. TRUNG HỌC cơ SỞ 
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 
1. Lớp học 
a) Đảm bảo đủ các khối lóp của cấp học; 
b) Số phòng học đủ cho học sinh học 2 buổi/ngày; 
c) Sĩ số học sinh/lớp: tối đa không quá 30 học sinh. 
2. Tổ chuyên môn 
a) Các tố chuyên môn được thành lập và hoạt động theo Điều lệ trường trung 

học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 
(sau đây gọi chung là Điều lệ trường trung học); 

b) Hàng năm, mỗi tổ chuyên môn thực hiện được ít nhất một chuyên đề có 
tác dụng nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy - học và được đánh giá tốt; 

c) Có kế hoạch chi tiết và cụ thể tham gia các hoạt động giáo dục toàn diện 
trong nhà trường, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ 
thông tin vào học tập, hỗ trợ học sinh tham gia các hoạt động hòa nhập với cộng 
đồng và giao lưu quốc tế; 

d) Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi 
giáo viên và của cả tổ chuyên môn; đạt các quy định về đào tạo, bồi dưỡng 
nhà giáo; 

3. Tổ Văn phòng 
a) Đảm bảo thực hiện và phục vụ tốt các hoạt động của nhà trường theo quy 

định hiện hành của Điều lệ trường trung học; 
b) Quản, lý hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường theo quy định của Điều lệ 

ừường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ. 
4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường được thành lập và 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy đinh hiện hành của Điều lệ trường trung 
học; hoạt động có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao 
chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường. Có quy 
chế tổ chức hoạt động của nhà trường và được phê duyệt thực hiện. 

5. Tổ chức Đảng trong nhà trường đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. 
Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường được công nhận vững mạnh về tố 
chức, có nhiều đóng góp ữong các hoạt động ở địa phương. 

6. Thực hiện đánh giá kiểm định chất lượng nhà trường đạt cấp độ 3. 
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên 
1. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện 

hành của Điều ỉệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động 
của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp đánh giá xếp loại xuất sắc theo 
quy định hiện hành về chuấn hiệu trưởng trường trung học. 

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng có tinh thần mạnh dạn đổi mới, xây 
dựng được các lcế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nhằm xây dựng nhà trường 
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theo hướng tiên tiến, hiện đại, học sinh có năng lực hành động thực tiễn trong bối 
cảnh đất nước ngày càng phát triển và hội nhập với thế giới. 

2. Có đủ giáo viên các bộ môn đạt ữình độ chuẩn đào tạo theo quy định, 
trong đó ít nhất 20% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; có 100% giáo viên đạt tiêu 
chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuấn loại khá ừở lên 
theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; hiểu biết và vận dụng 
được các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, thường xuyên hướng dẫn học 
sinh vận dụng được kiến thức chuyên môn vào việc giải quyết các vấn đề của thực 
tiễn cuộc sống. 

3. 100% giáo viên đạt trình độ chứng chỉ A2 ngoại ngữ Anh, ừong đó có 
ít nhất 20% đạt trình độ chứng chỉ B1 ngoại ngữ Anh; 

100% giáo viên Tiếng Anh đạt trình độ B2; 
100% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương 

pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và học tập nâng cao trình độ; trong đó có 50% 
đạt chuẩn quốc tế theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

100% giáo viên có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, xây dựng 
và thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học; có khả năng hướng dẫn học sinh 
thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn cuộc sống; có khả năng 
giao tiếp với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế để trao đổi về chuyên môn; 
có kiến thức về các kỹ năng sống cần thiết để hỗ trợ các lực lượng trong và ngoài 
nhà trường giáo dục học sinh phát triển toàn diện. 

4ế Có đủ viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy 
học được đào tạo hoặc bồi dưỡng đủ năng lực nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục 
Một năm trước khi được công nhận và ừong thời gian được công nhận trường 

trung học cơ sở tiên tiến, hiện đại và hội nhập, tối thiếu phải đạt các chỉ tiêu sau: 
1. Chất lượng giáo dục 
a) Học lực: 100% học sinh xếp loại từ trung bình trở lên. 
Trong đó: 
- Số học sinh xếp loại giỏi đạt từ 20% ữở lên; 
- Số học sinh xếp loại khá giỏi: đạt từ 70% trở lên; 
- Tỉ lệ học sinh vào học các trường trung học phổ thông và trung cấp 

(trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp kỹ thuật, trung cấp nghề...) sau khi tốt nghiệp 
Trung học cơ sở: 100%, 

b) Hạnh kiểm: 100% học sinh xếp loại từ trung bình trở lên. Trong đó, số học 
sinh xếp loại khá, tốt đạt từ 90% trở lên. 

c) Đen cuối cấp học, số học sinh sử dụng được tiếng Anh (cả bốn kỹ năng 
nghe, nói, đọc, viết) đạt trình độ A2: trên 90%. 

d) Số học sinh có kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin: tin học văn 
phòng, sử dụng web, kỹ năng giao tiếp trên mạng: 100%, toong đó 50% học sinh 
đạt chuấn tin học quốc tế theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
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đ) số học sinh tham gia các hoạt động học tập gắn với thực tiễn cuộc sống 
(tham gia các hoạt động dạy học tích cực, dạy học theo dự án, nghiên cứu khoa 
học, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc 
sống...): ừên 90%. 

e) Số học sinh tham gia các hoạt động xẫ hội, hoạt động cộng đồng (tham gia 
các đội công tác xã hội, các câu lạc bộ đội, nhóm về văn hóa nghệ thuật, khoa học 
kỹ thuật, ...), thường xuyên tham gia rèn luyện về thể dục thể thao: trên 90%. 

2. Các hoạt động giáo dục 
a) Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, 

nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lóp; 
b) Tổ chức dạy tăng cường tiếng Anh, dạy tăng cường Tin học, dạy Toán và 

Khoa học bằng tiếng Anh theo chương trình chuẩn của quốc tế, học sinh có thế 
tham gia thi kiểm tra trình độ theo chứng chỉ có giá trị quốc tế; 

c) Tổ chức các hoạt động dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống: triếĩi khai các 
phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, vận dụng kiến thức liên môn đế giải 
quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa 
học trong giáo viên và học sinh; 

d) Tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện: giáo dục chính trị tư tưởng, 
giáo dục đạo đức và hòa nhập với cộng đồng, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục 
thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, 

đ) Tổ chức Phòng tư vấn học đường, nhân sự của phòng có nghiệp vụ 
chuyên môn, duy trì hoạt động của phòng thường xuyên và có hiệu quả; 

e) Có kế hoạch tổ chức, triển khai và duy trì phong trào xây dựng 
Trường học thân thiện, học sinh tích cực. 

Tiêu chuẩn 4: Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 
1. Thực hiện quy định công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, 

quản lý tài chính, tài sản, tự chủ tài chính, các nguôn kinh phí được đâu tư, hô trợ 
của nhà trường theo quy định hiện hành. 

Thực hiện thu, chi tài chính và công khai đầy đủ theo các quy định 
hiện hành. 

2. Khuôn viên nhà trường được xây dựng riêng biệt, có tường rào, cổng 
trường, biển trường; các khu vực trong nhà trường được bố ừí hợp lý, luôn sạch, 
đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và 
sinh hoạt. 

a) Các trường khu vực nội thành có diện tích sử dụng ít nhất từ 4 m2/ 
học sinh; 

b) Các trường khu vực ngoại thành có diện tích sử dụng ít nhất từ 8 m2/ 
học sinh; 

3. Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung 
học. Cơ cấu các khối công trình trong trường bao gồm: 

a) Khu phòng học: 
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- Có đủ số phòng học cho mỗi lớp học; diện tích phòng học, bàn ghế học 
sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, 
an toàn, có đủ không gian để thực hiện các loại hình hoạt động và học tập; 

- Phòng học được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu và màn hình (hoặc 
tivi LCD, ti vi pỉasma); máy vi tính nối mạng, máy in. Mỗi phòng học được ữang bị 
tủ lớn đảm bảo mỗi học sinh một ngăn để đựng dụng cụ học tập cá nhân. 

b) Khu phục vụ học tập: 
- Có đầy đủ các phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành 

của Quy định về phòng học bộ môn; phòng thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm với 
đầy đủ trang thiết bị dạy học; 

- Có kế hoạch trang bị dần các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại phục vụ cho 
hoạt động dạy, học và nghiên cứu: xây dựng phòng học ngoại ngữ và các phòng 
học bộ môn khác; trang bị các bộ thực hành thí nghiệm về khoa học kỹ thuật có các 
thiết bị sensor và hệ thống kết nối, xử lý bằng máy vi tính; phòng thực hành khoa 
học kỹ thuật cho hoạt động nghiên cứu khoa học... 

- Có phòng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành; 
- Có thư viện theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện 

trường học, xây dựng thêm thư viện sách, báo, tạp chí bằng tiếng Anh, phát triến 
nguồn tư liệu điện tử đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh; 

- Có phòng truyền thống; hội trường lớn; khu luyện tập thể dục thể thao; 
nhà thi đấu đa năng; phòng làm việc của đoàn thể; khu vực cho các hoạt động giáo 
dục thẩm mỹ (nhạc, họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, nặn tượng...); 

c) Khu văn phòng: Có phòng làm việc của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu 
trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp hội đồng giáo dục nhà trường, phòng họp 
từng tổ bộ môn, phòng thường trực, kho; 

d) Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây xanh bóng mát; 
đ) Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, riêng cho giáo viên, học sinh nam, 

học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường; 
e) Có khu để xe của giáo viên, khu để xe của học sinh theo từng khối lóp 

hoặc từng lớp trong khuôn viên nhà ừường, đảm bảo trật tự, an toàn; 
g) Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, nước sử dụng cho giáo viên, 

học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh; 
h) Có đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng quy cách, được cơ quan 

chức năng kiểm định và thường xuyên bảo trì, kiểm ừa theo quy định; 
i) Đảm bảo được nhu cầu về ăn, ở cho học sinh bán trú. 
4, Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý 

và dạy học; có website thông tin của nhà trường trên mạng internet và hoạt động 
thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường. 
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Tiêu chuẩn 5: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 
1. Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, 

các đoàn thê, tô chức ở địa phương thực hiện những biện pháp nhằm thực hiện chủ 
trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương. 

2. Ban đại diện Cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo quy đinh 
hiện hành vê tô chức và hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh, hoạt động có 
hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trưòng và xã hội đầu tư phát ừiển cơ sở vật 
chất, trang thiết bị dạy học nhằm duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt 
được của nhà trường. 

3. Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì 
thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng 
ngừa, đấy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nlià trường. 

4. Huy động họp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng 
vào các hoạt động giáo dục để nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện của nhà 
trường. 

4. TRUNG HỌC PHÒ THÔNG 
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản ỉý nhà trường 
1. Lớp học 
a) Đảm bảo đủ các khối lớp của cấp học; 
b) Số phòng học đủ cho học sinh học 2 buổi/ngày; 
c) Sĩ số học sinh/lớp: tối đa không quá 30 học sinh. 
2. Tổ chuyên môn 
a) Các tổ chuyên môn được thành lập và hoạt động theo Điều lệ trường trung 

học cơ sở, trường trang học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau 
đây gọi chung là Điều lệ trường trung học); 

b) Hàng năm, mỗi tổ chuyên môn thực hiện được ít nhất một chuyên đề có 
tác dụng nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy - học và được đánh giá tốt; 

c) Có kế hoạch chi tiết và cụ thể tham gia các hoạt động giáo dục toàn diện 
trong nhà trường, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ 
thồng tin vào học tập, hỗ trợ học sinh tham gia các hoạt động hòa nhập với cộng 
đồng và giao lưu quốc tế; 

d) Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi 
giáo viên và của cả tổ chuyên môn; đạt các quy định về đào tạo, bồi dưỡng 
nhà giáo. 

3. Tổ văn phòng ^ 
a) Đảm bảo thực hiện và phục vụ tốt các hoạt động của nhà trường theo quy 

định hiện hành của Điều lệ trường trung học. 
b) Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường theo quy định của Điều lệ 

trường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại so. 
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4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường được thành lập và 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung 
học; hoạt động có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao 
chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường. Có quy 
chế tổ chức hoạt động của nhà trường và được phê duyệt thực hiện. 

5. Tổ chức Đảng trong nhà trường đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. 
Các đoàn thể, tô chức xã hội trong nhà trường được công nhận vững mạnh vê tô 
chức, có nhiều đóng góp trong các hoạt động ở địa phương. 

6. Thực hiện đánh giá kiểm định chất lượng nhà trường đạt cấp độ 3. 
Tiêu chuẩn 2: Cán bô quản lý, giáo viên và nhân viên 
1. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện 

hành của Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ ữong hoạt động 
của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp đánh giá xếp loại xuất sắc theo 
quy đinh hiện hành về chuẩn hiệu trưởng trường trung học. 

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng có tinh thần mạnh dạn đổi mới, 
xây dựng được các lcế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nhằm xây dựng nhà 
trường theo hướng tiên tiến, hiện đại, học sinh có năng lực hành động thực tiễn 
ừong bối cảnh đất nước ngày càng phát ừiển và hội nhập với thế giới. 

2. Có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, 
ữong đó ít nhất 20% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; có 100% giáo viên đạt tiêu 
chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên 
theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; hiểu biết và vận dụng 
được các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, thường xuyên hướng dẫn học 
sinh vận dụng được kiến thức chuyên môn vào việc giải quyết các vấn đề của thực 
tiễn cuộc sống. 

3. 100% giáo viên đạt trình độ chứng chỉ BI ngoại ngữ Anh, ừong đó có 
ít nhất 20% đạt trình độ chứng chỉ B2 ngoại ngữ Anh; 

100% giáo viên tiếng Anh đạt trình độ C1; 
100% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương 

pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và học tập nâng cao trình độ; trong đó có 70% đạt 
chuẩn quốc tế theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

100% giáo viên có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, xây dựng 
và thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học; có khả năng hướng dẫn học sinh 
thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn cuộc sống; có khả năng 
giao tiếp với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế để trao đổi về chuyên môn; 
có kiến thức về các kỹ năng sống cần thiết để hỗ trợ các lực lượng trong và ngoài 
nhà trường giáo dục học sinh phát triến toàn diện. 

4. Có đủ viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy 
học được đào tạo hoặc bồi dưỡng đủ năng lực nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
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Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục 
Một năm trước khi được công nhận và trong thời gian được công nhận 

trường trung học phổ thông tiên tiến, hiện đại và hội nhập, tối thiểu phải đạt các chỉ 
tiêu sau: 

1. Chất lượng giáo dục 
a) Học lực: 100% học sinh xếp loại từ trung bình trở lên. 
Trong đó: 
- Số học sinh xếp loại giỏi đạt từ 20% trở lên; 
- Số học sinh xếp loại khá giỏi: đạt từ 70% ữở lên; 
- Tỉ lệ học sinh vào Đại học, Cao đẳng sau khi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông: trên 90%. , 
b) Hạnh kiếm: 100% học sinh xếp loại từ trung bình trở lên. Trong đó, số học 

sinh xếp loại khá, tốt đạt từ 90% trở lên. 
c) Đen cuối cấp học, số học sinh sử dụng được tiếng Anh (cả bốn kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết) đạt trình độ BI: trên 90%. 
d) Số học sinh có kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin: tin học văn 

phòng, sử dụng web, kỹ năng giao tiếp trên mạng: 100%, trong đó có 70% 
đạt chuẩn quốc tế theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

đ) Số học sinh tham gia các hoạt động học tập gắn với thực tiễn cuộc sống 
(tham gia các hoạt động dạy học tích cực, dạy học theo dự án, nghiên cứu khoa 
học, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc 
sống...): trên 90%. 

e) Số học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng (tham gia 
các đội công tác xã hội, các câu lạc bộ đội, nhóm về văn hóa nghệ thuật, khoa học 
kỹ thuật,...), thường xuyên tham gia rèn luyện về thể dục thể thao: trên 90%. 

2. Các hoạt động giáo dục 
a) Thực hiện theo quy đinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tố chức, 

nội dưng các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp; 
b) Tổ chức dạy tăng cường tiếng Anh, dạy tăng cường Tin học, dạy Toán 

và Khoa học bằng tiếng Anh theo chương trình chuấn của quốc tế, học sinh có thế 
tham gia thi kiểm tra trình độ theo chứng chỉ có giá trị quốc tế; 

c) Tổ chức các hoạt động dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống: triển khai các 
phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, vận dụng kiến thức liên môn để giải 
quyết những vấn đề ừong thực tiễn cuộc sống, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa 
học trong giáo viên và học sinh...; 

d) Tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện: giáo dục chính ừị tư tưởng, 
giáo dục đạo đức và hòa nhập với cộng đồng, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục 
thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh,... 

đ) Tổ chức Phòng tư vấn học đường, nhân sự của phòng có nghiệp vụ 
chuyên môn, duy trì hoạt động của phòng thường xuyên và có hiệu quả; 

e) Có kế hoạch tổ chức, triển khai và duy trì phong trào xây dựng Trường 
học thân thiện, học sinh tích cực. 
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Tiêu chuẩn 4: Tài chính, cơ sử vật chất và thiết bị dạy học 
1. Thực hiện quy định công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, 

quản lý tài chính, tài sản, tự chủ tài chính, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ 
của nhà trường theo qui đinh hiện hành. 

Thực hiện thu, chi tài chính và công khai đầy đủ theo các quy định hiện hành. 
2. Khuôn viên nhà trường được xây dựng riêng biệt, có tường rào, 

cổng trường, biển ừường; các khu vực trong nhà trường được bố ừí hợp lý, luôn 
sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học 
và sinh hoạt. 

a) Các trường khu vực nội thành có diện tích sử dụng ít nhất từ 4 m2/ 
học sinh; 

b) Các trường khu vực ngoại thành có diện tích sử dụng ít nhất từ 8 m2/ 
học sinh; 

3. Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung 
học. Cơ cấu các khối công trình trong trường bao gồm: 

a) Khu phòng học: 
- Có đủ số phòng học cho mỗi lớp học; diện tích phòng học, bàn ghế học 

sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, 
an toàn, có đủ không gian để thực hiện các loại hình hoạt động và học tập; 

- Phòng học được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu và màn hình 
(hoặc tivi LCD, ti vi plasma); máy vi tính nối mạng, máy in. Mỗi phòng học được 
trang bị tủ lớn đảm bảo mỗi học sinh một ngăn đế đựng dụng cụ học tập cá nhân. 

b) Khu phục vụ học tập: 
- Có đầy đủ các phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành 

của Quy định về phòng học bộ môn; phòng thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm với 
đầy đủ trang thiết bị dạy học; 

- Có kế hoạch trang bị dần các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại phục vụ cho 
hoạt động dạy, học và nghiên cứu: xây dựng phòng học ngoại ngữ và các phòng 
học bộ môn khác; trang bị các bộ thực hành thí nghiệm về khoa học kỹ thuật có các 
thiết bị sensor và hệ thống kết nối, xử lý bằng máy vi tính; phòng thực hành khoa 
học kỹ thuật cho hoạt động nghiên cứu khoa học; 

- Có phòng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành; 
- Có thư viện theo tiêu chuấn quy định về tố chức và hoạt động của thư viện 

trường học, xây dựng thêm thư viện sách, báo, tạp chí bằng tiếng Anh, phát triển 
nguồn tư liệu điện tử đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh; 

- Có phòng truyền thống; hội trường lớn; khu luyện tập thể dục thể thao; 
nhà thi đấu đa năng; phòng làm việc của đoàn thể; khu vực cho các hoạt động giáo 
dục thẩm mỹ (nhạc, họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, nặn tượng...); 

16 



c) Khu văn phòng: Có phòng làm việc của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu 
trưởng, văn phòng nhà ừường, phòng họp hội đồng giáo dục nhà trường, phòng họp 
từng tổ bộ môn, phòng thường trực, kho; 

d) Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây xanh bóng mát; 
đ) Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, riêng cho giáo viên, học sinh nam, 

học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường; 
e) Có khu để xe của giáo viên, khu để xe của học sinh theo từng khối lớp 

hoặc từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn; 
g) Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, nước sử dụng cho giáo viên, 

học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh; 
h) Có đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng quy cách, được cơ quan 

chức năng kiểm định và thường xuyên bảo trì, kiểm tra theo quy đinh; 
i) Đảm bảo được nhu cầu về ăn, ở cho học sinh bán trú. 
4. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối intemet đáp ứng yêu cầu quản lý 

và dạy học; có website thông tin của nhà trường trên mạng internet và hoạt động 
thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường. 

Tiêu chuẩn 5: Quan hệ giữa nhà trường, gia đinh và xã hội 
1. Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, 

các đoàn thể, tổ chức ở địa phương thực hiện những biện pháp nhằm thực hiện chủ 
trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phưcmg. 

2. Ban đại diện Cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo quy định 
hiện hành về tổ chức và hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh, hoạt động có 
hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xã hội đầu tư phát ừiển cơ sở vật 
chất, trang thiết bị dạy học nhằm duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt 
được của nhà trường. 

3. Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đinh và xã hội được duy trì 
thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng 
ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. 

4. Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng 
vào các hoạt động giáo dục để nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện của 
nhà trường. 

5. GIÁO pục THƯỜNG XUYÊN . 
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức trung tâm 
1. Lớp học: Mỗi lớp có không quá 35 học viên. 
2. Có đủ các tổ nhóm chuyên môn và tổ văn phòng theo quy định. 
3. Các tổ chức đoàn thể ^ 
a) Tổ chức Đảng phải đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. 
b) Các đoàn thể được công nhận vững mạnh xuất sắc. 
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, ạiáo viên và nhân viên 
1. Giám đốc và các Phó Giám đổc đạt chuẩn; thực hiện tốt quy chế dân chủ 

trong hoạt động của trung tâm; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp đánh giá xếp 
loại từ khá trở lên. 
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2. Có đủ giáo viên các bộ môn và 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo 
theo quy định, trong đó ít nhất có 10% giáo viên đạt trên chuẩn. Có 30% giáo viên 
đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên. 

3. Có đủ giáo viên hoặc viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, 
phòng thiết bị dạy học được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

Tiêu chuan 3: Chất lượng giáo dục 
1. Tỷ lệ học viên bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 6%, trong đó tỷ lệ 

học viên bỏ học không quá 2%. 
2. Chất lượng giáo dục: 
a) Học lực: 
- xếp loại giỏi đạt từ 3% ừở lên ; 
- xếp loại khá đạt từ 25% trở lên ; 
- xếp loại yếu, kém không quá 10% . 
b) Hạnh kiểm: 
- xếp loại khá, tốt đạt từ 60% trở lên. 
- xếp loại yếu không quá 5%. 
c) Ket quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn cao hơn tỉ lệ bình quân 

của thành phố và có từ 25% học viên đậu vào các trường cao đẳng, đại học. 
3. Các hoạt động giáo dục: được đánh giá xếp loại tốt về tiêu chuấn xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực. 
4. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ứong công tác chống mù chữ, 

giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, phổ cập giáo dục; đa dạng hóa các hoạt động 
theo hướng đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân địa phương, góp phần xây dựng 
xã hội học tập; hỗ trợ tốt về chuyên môn cho các trung tâm học tập cộng đồng. 

5. Được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn từ cấp độ 2 trở lên về chất 
lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. 

Tiêu chuẩn 4: Cơ sở vật chất và thiết bị 
1. Trung tâm có ldiuôn viên riêng biệt, có tường rào, cổng và biển trung tâm, 

cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo 
tổ chức tốt các hoạt động quản ỉý, dạy học và sinh hoạt. 

2. Có đầy đủ cơ sở vật chất gồm: 
a) Khu phòng học, khu phục vụ học tập: 
- Có đủ số phòng học cho mỗi lớp học; diện tích phòng học, bàn ghế học 

sinh, bàn ghê giáo viên, bảng đúng quy cách hiện hành; phòng học thoáng mát, đủ 
ánh sáng, an toàn ; 

- Có phòng y tế trường học, bộ phận tư vấn học đường; 
^ - Có thư viện đạt tiêu chuẩn, phòng thí nghiệm và đầy đủ trang thiết bị, 

đô đùng dạy học các bộ môn. 
b) Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh vả có cây bóng mát. 
c) Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, riêng cho giáo viên, học viên nam, 

học viên nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài trung tâm. 
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3. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý 
và dạy học; có website thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ ừợ 
có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý trang tâm. 

Tiêu chuẩn 5: Công tác xã hội hoá giáo dục 
1. Trung tâm chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn 

thể, tổ chức ở địa phương đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ 
trương và kế hoạch phát ừiển giáo dục địa phương. 

2. Ban đại diện Cha mẹ học viên được thành lập và hoạt động theo đúng quy 
chê hiện hành, hoạt động có hiệu quả trong việc kêt hợp với ừung tâm và xã hội đê 
giáo dục học viên. 

3. Mối quan hệ và thông tin giữa trung tâm, gia đình và xã hội được duy trì 
thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành manh, phòng 
ngừa, đấy lùi các hiện tượng tiêu cực vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập 
vào trang tâm. 

4. Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng 
vào các hoạt động giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và điều kiện nâng 
cao hiệu quả giáo dục của trung tâm. . 

5. Thực hiện đúng các qui định về công khai điều kiện dạy học, chất lượng 
giáo dục, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của trung tâm theo đúng quy định 
hiện hành. 

6. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
Tiêu chuẩn 1: Quản trị nhà trường 
1. Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đối với trường Trung cấp chuyên nghiệp. 
2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc tương đương. 
Tiêu chuẩn 2: Ngành đào tạo và chương trình đào tạo 
1. Trên 75% ngành đào tạo có chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng; 

100% ngành đào tạo có chương trình được tham vấn từ Doanh nghiệp; ữong đó 
30% ngành đào tạo trọng điểm có chương trình đạt chuẩn các nước tiên tiến khu 
vực hoặc được các tổ chức Giáo dục các nước tiên tiến khu vực thừa nhậnẽ 

2. 100% ngành được phép đào tạo từ 3 năm trở lên có quy mô trên 200 
học sinh. 

3. 100% ngành đào tạo được cập nhật và điều chỉnh theo chu kỳ 2 năm/1 lần. 
Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ Giảng viên 
1. Có đội ngũ giảng viên đúng quy định, hiện hành. 
2. Có giảng viên cơ hữu (các học phần cơ sở và chuyên ngành) đảm bảo tỉ lệ 

Giảng viên/học sinh =1/25. 
3. Trình độ đội ngũ giảng viên đảm bảo: 
a) 100% có trinh độ chuyên môn Đại học chuyên ngành, ừong đó có 10% 

trình, độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên; 
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b) 100% có nghiệp vụ sư phạm; 
c) 100% giảng viên chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ C1 trong đó có 

20% đạt trình độ C2 theo khung tham chiếu Châu Âu; 
d) 100% giảng viên chuyên ngành đạt trình độ BI trong đó có 50% đạt ừình 

độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu; 
e) 100% giảng viên không chuyên ngành công nghệ thông tin đạt trình độ 

Tin học IC3 (hoặc tương đương). 
Tiêu chuẩn 4: Học sinh 
L Đảm bảo việc làm sau tốt nghiệp: 
a) Đạt 75% học sinh tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo trong 

6 tháng; 
b) Đạt 90% học sinh các ngành đào tạo ừọng điểm tốt nghiệp có việc làm 

đúng ngành đào tạo trong 6 tháng. 
2. Đảm bảo năng lực sau tốt nghiệp: 
a) Kỹ năng chuyên môn theo ngành đào tạo đạt chuẩn đầu ra; 
b) Năng lực ngoại ngữ: học sinh chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ BI 

trong đó có 50% đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu; học sinh chuyên 
ngành đạt trình độ A2 trong đó có 30% đạt ừình độ BI theo khung tham chiếu 
Châu Âu; 

c) Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin: có chứng chỉ IC3 trở lên; 
d) Kỹ năng cơ bản: Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng 

quản lý thời gian... 
3. Đảm bảo giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống. 
4. 100% học sinh tham gia hoạt động Văn - Thể - Mỹ, công tác xã hội. 
Tiêu chuẳn 5: Cơ sở vật chất - Trang thiết bị 
1. Thư viện: 
a) Hoạt động với số lượt người/tháng = quy mô học sinh của trường; 
b) Có sách, tạp chí chuyên ngành trong nước và ngoài nước; 
c) Có Thư viện điện tử; 
2. Hạ tầng công nghệ thông tin: 
a) Đảm bảo cung cấp hệ thống mạng và mạng không dây (wireless); 
b) Có website của trường; 
c) Có các phần mềm cơ bản: Quản lý Giảng dạy và học tập; Quản lý nhân sự; 

Quản lý Tài chánh - Tài sản. 
3. Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sỡ hữu của trường phục vụ cho đào tạo: 

1.5 m2/học sinh. 
4. Có khu vực học sinh tự học. 
5. Có khu vực học sinh hoạt động Văn - Thể - Mỹ và sinh hoạt. 
6. Đảm bảo hệ thống xưởng thực hành, thực tập; phòng thí nghiệm và trang 

thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu tương ứng ngành đào tạo theo 
quy định. 

20 



Tiêu chuẩn 6: Tài chính và quản lý tài chính 
1. Ngân sách hoạt động của trường được huy động từ nhiều nguồn, 

được phân bổ hợp lý và thực hiện công khai theo quy định bao gồm hoạt động 
thường xuyến và đầu tư phát triển. 

a) Đối với trường công lập: 
- Nguồn kinh phí nhả nước cấp; 
- Các nguồn thu hợp pháp khác đạt tối thiểu 40%. 
b) Đối với trường ngoài công lập: 
- Các nguồn thu hợp pháp theo quy định. 
2. Đảm bảo thực hiện kiểm toán hàng năm. 
Tiêu chuẩn 7: Hoạt động nghiên cứu khoa học 
1. Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ 

cán bộ, giảng viên và học sinh. 
2. 50% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp Phòng - Khoa, 

đơn vị trực thuộc trường, trong đó 20% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài 
nghiên cứu cấp trường, 30% đề tài nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn và được 
đánh giá tốt. 

3. Có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn trường/năm và được 
nghiệm thu. 

4. Có ít nhất 2 Hội thảo khoa học từ cấp Trường trở lên/năm. 
Tiêu chuẩn 8: Quan hệ hợp tác 
1. Với địa phương nơi trường trú đóng. 
2. Với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước. 
3. Với cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. 
7. CAO ĐẲNG 
Tiêu chuẩn 1: Quản trị nhà trường 
1. Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đối với trường Cao đẳng. 
2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc tương đương. 
Tiêu chuẩn 2: Ngành đào tạo và chương trình đào tạo 
1. Trên 75% ngành đào tạo có chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng; 

100% ngành đào tạo có chương trình được tham vấn từ Doanh nghiệp; trong đó 
30% ngành đào tạo ừọng điểm có chương trình đạt chuẩn các nước tiên tiến khu 
vực ASEAN, Quốc tế hoặc được các tổ chức Giáo dục các nước tiên tiến khu vực 
ASEAN, Quốc tế thừa nhận 

2.100% ngành được phép đào tạo từ 3 năm trở lên có quy ĨĨ1Ô ừên 300 sinh viên. 
3. 100% chương trình, đào tạo được tổ chức theo Học chế Tín chỉ. 
4. 100% chương trình đào tạo được cập nhật và điều chinh theo chu kỳ 

3 năm/1 lần. 
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Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ giảng viên 
1. Có đội ngũ giảng viên đúng quy định hiện hành, 
2. Có giảng viên cơ hữu (các học phần cơ sở và chuyên ngành) đảm bảo tỉ lệ 

giảng viên /sinh viên = 1/25, 
3. Trình độ đội ngũ giảng viên đảm bảo: 
a) 100% giảng viến có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ chuyên ngành trong 

đó có 4% đạt trình độ tiến sĩ; 
b) 100% giảng viên có nghiệp vụ sư phạm; 
c) 100% giảng viên chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ C1 trong đó có 

30% đạt ừĩnh độ C2 theo khung tham chiếu Châu Âu; 
d) 100% giảng viên chuyên ngành đạt trình độ BI trong đó có 50% đạt trình 

độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu; 
đ) 100% giảng viên không chuyên ngành công nghệ thông tin có chứng chỉ 

Tin học IC3 (hoặc tương đương). 
Tiêu chuẩn 4: Sinh viên 
1. Đảm bảo việc làm sau tốt nghiệp: 
a) Đạt 75% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo ừong 6 tháng; 
b) Đạt 90% sinh viên các ngành đào tạo trọng điếm tốt nghiệp có việc làm 

đúng chuyên ngành trong 6 tháng. 
2. Đảm bảo năng lực sau tốt nghiệp: 
a) Kỹ năng chuyên môn: đạt chuẩn đầu ra theo ngành đào tạo; 
b) Năng lực ngoại ngữ: sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ B2 

trong đó có 50% đạt trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu; sinh viên chuyên 
ngành đạt trình độ BI ừong đó có 30% đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu 
Châu Âu; 

c) Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin: có chứng chỉ IC3 trở lên; 
d) Kỹ năng cơ bản: Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng 

quản lý thời gian... 
3. Đảm bảo giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống. 
4. 100% sinh viên tham gia hoạt động Văn - Thể - Mỹ, công tác xã hội. 
Tiêu chuẩn 5: Cơ sử vật chất - Trang thiết bị 
1. Thư viện: 
a) Hoạt động với số lượt người/tháng nhiều hơn quy mô sinh viên của trường; 
b) Có sách, tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; 
c) Có Thư viện điện tử. 
2. Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sỡ hữu của trường phục vụ cho đào tạo: 

2m2/sinh viên. 
3. Có khu vực sinh viên tự học. 
4. Có khu vực sinh viên hoạt động Văn - Thể - Mỹ và sinh hoạt. 
5. Đảm bảo hệ thống xưởng thực hành, thực tập; phòng thí nghiệm và trang 

thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu tương ứng ngành đào tạo theo 
quy định. 
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Tiêu chuẩn 6: Tài chính và quản ỉý tài chính 
1. Ngân sách hoạt động của trường được huy động từ nhiều nguồn, 

được phân bổ hợp lý và thực hiện công khai theo quy đinh bao gồm hoạt động 
thường xuyên và đầu tư phát triển. 

a) Đối với trường công lập: 

- Nguồn kinh phí nhà nước cấp; 

- Các nguồn thu hợp pháp khác đạt tối thiểu 40%. 

b) Đối với trường ngoài công lập: 
- Các nguồn thu họp pháp theo quy định. 

2. Đảm bảo thực hiện kiểm toán hàng năm 

Tiêu chuẩn 7: Hoạt động nghiên cửu khoa học 
1. Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ 

cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên. 
2. 100% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp Phòng -

Khoa, đơn vị trực thuộc trường, ừong đó 30% cán bộ quản lý và giảng viên có đề 
tài nghiên cứu cấp trường, 50% đề tài nghiên cứu được ứng dựng thực tiễn và được 
đánh giá tốt. 

3. Có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn trường/năm và được 
nghiệm thu. 

4. Có ít nhất 3 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm. 
5. Có ít nhất 1 Hội thảo Khoa học quốc gia/năm. 
6. Có ít nhất 2 đề tài nghiên cứu của sinh viên/khoá học. 

Tiêu chuẩn 8: Quan hệ hợp tác 
1. Với địa phương nơi trường trú đóng. 
2. Với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước. 

3. Với cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. 

KT. CHỦ TỊCH 

Thuận 
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