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Kính gửi: Các trường trực thuộc
Căn cứ Công văn số 2187/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 18/10/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ khảo thí năm học
2021-2022;
Căn cứ Công văn số 886/PGD&ĐT-KTQLCLGD ngày 06/10/2021 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và quản lý
chất lượng giáo dục năm học 2021-2022.
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung thực hiện nhiệm vụ khảo
thí năm học 2021-2022, như sau:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi Công văn số 4237/BGDĐT-QLCL ngày
27/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
quản lý chất lượng năm học 2021-2022, các trường triển khai đến toàn thể cán
bộ, giáo viên trong đơn vị (Có công văn gửi kèm).
2. Đối với các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia, quốc
tế: Tổ chức thực hiện khảo sát chính thức Chương trình Đánh giá học sinh quốc
tế (PISA) theo Kế hoạch tổng thể tổ chức triển khai PISA chu kỳ 2021 ban hành
kèm theo Quyết định số 459/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2019 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT; khảo sát chính thức kết quả học tập của học sinh lớp 9 theo Kế hoạch
tổng thể tổ chức triển khai Chương trình Đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học
tập của học sinh lớp 9 giai đoạn 2021-2022 ban hành kèm theo Quyết định số
4376/QĐ-BGDĐT ngày 16/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; khảo sát thử
nghiệm Chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực
Đông Nam Á (SEA PLM) giai đoạn 2 tại các tỉnh, thành phố theo kế hoạch.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt
công tác chuẩn bị về thông tin dữ liệu: Hiệu trưởng, giáo viên và học sinh; chuẩn
bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực để tham gia
khảo sát chính thức theo các yêu cầu kỹ thuật của quốc tế và của Việt Nam (khi
được Bộ GD&ĐT lựa chọn); có các phương án ứng phó với tác động của dịch
bệnh Covid-19 trong quá trình triển khai.

3. Công tác quản lý văn bằng:
Thực hiện tốt việc quản lý văn bằng theo Công văn số 1800/BGDĐT-QLCL
ngày 05/5/2021 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng,
chứng chỉ. Chủ động phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy
định của pháp luật các trường hợp mua bán văn bằng, chứng chỉ; làm giả văn bằng,
chứng chỉ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn.

Căn cứ nội dung công văn, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lãnh đạo Phòng;
- Bộ phận CM;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phan Như Thắng

