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UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH 

Số: 148 BC/TC-CĐSP 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày 11 tháng 7 năm 2011 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC 

Trường CĐSP Nam Định 

Năm học 2010 - 2011 

 

 Căn cứ văn bản số 1743/BGDĐT-VP ngày 30/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ 

sở giáo dục đại học, cao đẳng; 

 Căn cứ kết quả hoàn thành từng lĩnh vực công tác của đơn vị  năm học 2010-

2011, Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định báo cáo chi tiết, cụ thể các lĩnh vực công 

tác như sau: 

A. Kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác: 

I. Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực 

hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng về đổi 

mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 

- Nội dung này các tiêu chuẩn nhà trường đều đạt được điểm tối đa, riêng phần 

công bố chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành đào tạo được nhà trường tự chấm 1,0 (50% 

cho các ngành đào tạo). Phần xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường đinh 

hướng đến 2020 nhà trường tự chấm 0,5 

- Tổng số điểm tự chấm: 8,5 

II. Tổ chức thực hiện các cuộc vận động 

- Tất cả 5 tiêu chuẩn trong nội dung này nhà trường đều thực hiện đầy đủ, chất 

lượng, có chuyển biến tích cực về nhận thức của thầy và trò trong nhà trường 

- Tổng số điểm tự chấm: 10 

III. Công tác tuyển sinh và công tác đào tạo 
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- Công tác tuyển sinh: Nhà trường đảm bảo đúng lịch trình, quy chế Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định, an toàn, nghiêm túc, khách quan 

- Tiêu chuẩn 5: Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo liên quan đến đảm 

bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tự 

chấm: 0,5 

- Tiêu chuẩn 6: Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn về 

công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, nhà 

trường tự chấm 0,5 

- Công tác đào tạo: Nhà trường thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn và tổ 

chức thực hiện đúng theo các chỉ thị của Bộ. 

- Tiêu chuẩn 8: Có nguồn kinh phí hợp lý cho công tác đảm bảo, nâng cao chất 

lượng giáo dục, có báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch, cải tiến chất lượng giáo 

dục, nhà trường tự chấm: 0,5 

- Tổng số điểm tự chấm: 8,5 

IV. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục: 

- Cơ bản các tiêu chuẩn trong nội dung này nhà trường đã thực hiện đầy đủ theo 

yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, như tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 6, 10. Các tiêu chuẩn 

còn lại việc thực hiện còn chưa đầy đủ 

- Tổng số điểm tự chấm:  8,0 

V. Công tác hoạt động khoa học và công nghệ 

- Các tiêu chuẩn trong nội dung này nhà trường đã thực hiện chưa đầy đủ như 

các tiêu chuẩn 3, 4, 6, 7, 8, 10. 

- Tổng số điểm tự chấm:  4,0 

VI. Công tác tổ chức cán bộ 

- Tất cả các tiêu chuẩn trong nội dung này nhà trường đã thực hiện đầy đủ, đáp 

ứng được các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu. 

- Tổng số điểm tự chấm: 10,0 

VII. Công tác hợp tác quốc tế 
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- Các tiêu chuẩn trong nội dung này nhà trường nhận thấy chưa thực hiện đầy 

đủ và đảm bảo được các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 

- Tổng số điểm tự chấm: 2,0 

VIII. Công tác tài chính và quy hoạch phát triển trường  

- Đây là nội dung nhà trường tự nhận thấy cơ bản đáp ứng được các tiêu chí Bộ 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu. Riêng tiêu chuẩn 4,5 về quy hoạch dài hạn và kế hoạch 

hoạt động hàng năm nhà trường tự chấm mỗi tiêu chuẩn là 0,5 điểm 

- Tổng số điểm tự chấm: 9,0 

IX. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện 

- Tiêu chuẩn công tác xây dựng cơ sở vật chất: Nhà trường đã đảm bảo đầy đủ 

các tiêu chí và tự chấm 3,5 

- Tiêu chuẩn công tác thiết bị đào tạo: Nhà trường tự nhận thấy công tác thiết bị 

đào tạo đã thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tự 

chấm 4,0. 

- Tiêu chuẩn công tác thư viện: Nhà trường cũng nhận thấy đã thực hiện đầy đủ 

theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tự chấm 2,0. 

 - Tổng số điểm tự chấm: 9,5 

X. Công tác học sinh, sinh viên 

- Tiêu chuẩn này nhà trường nhận thấy đã thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Tổng số điểm tự chấm: 10,0 

XI. Công tác thanh tra 

- Nhà trường đã đáp ứng cơ bản các tiêu chí trong các tiêu chuẩn của nội dung 

này. Riêng tiêu chuẩn 2, 3, 5 và 9 về chương trình kế hoạch hoạt động và tham gia hội 

nghị, tập huấn thanh tra mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là chưa đầy đủ.  

- Tổng số điểm tự chấm: 7,0 

 

XII. Công tác pháp chế 
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- Nhà trường chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trong nội dung này như các tiêu 

chuẩn 1, 2, 5 về phân công cán bộ phụ trách, tham mưu giúp Hiệu trưởng và kiểm tra 

đánh giá việc thực hiện công tác pháp chế trong nhà trường 

- Tổng số điểm tự chấm: 6,0 

XIII. Tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về công tác phát triển đội ngũ: 

- Tỉêu chuẩn này nhà trường nhận thấy cơ bản đã thực hiện đầy đủ yêu cầu của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng tiêu chuẩn 5, 7, 8 về 100% GV cơ hữu hoàn thành kế 

hoạch hoạt động NCKH được giao trong năm học, sử dụng ngoại ngữ và tin học trong 

giảng dạy, được hưởng lương tăng thêm theo quy chế chi tiêu nội bộ là thực hiện chưa 

đầy đủ. 

- Nhà trường tự chấm 8,0 

XIV. Về công tác công nghệ thông tin 

- Tiêu chuẩn này nhà trường nhận thấy cơ bản chưa thực hiện đầy đủ các quy 

định Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu. Cụ thể như các tiêu chuẩn 1 mục b, c, g, h về 

tra cứu thông tin thi, về tổ chức, hành chính, niên giám thống kê trường trong 5 năm 

gần đây, thư viện điện tử v.v... 

- Nhà trường tự chấm 6.5 

 

 Tổng số điểm tự chấm của đơn vị: 107,0 

 B. Đề nghị khen thưởng : Không 

 

        Trường CĐSP Nam Định 

Nơi gửi         Hiệu trưởng 
- Bộ GD&ĐT (để b/c)             (Đã ký) 

- Lưu TC, HC 

             TS. Bùi Huy Ngọc  

 
 


