
Phụ lục I.  

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 

(Kèm theo Thông tư  số          /2021/TT-BGDĐT ngày       tháng      năm 2021  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ (TĐG) 

(Có thể dài 2 - 3 trang) 

Nhóm công tác hoặc cá nhân: .............................................................. 

Tiêu chuẩn: ............................................................................................ 

Tiêu chí: ................................................................................................... 

1. Mô tả hiện trạng (Căn cứ yêu cầu của tiêu chí, mô tả các hoạt động của 

cơ sở giáo dục có CTĐT được đánh giá kèm theo các thông tin, minh chứng để 
chứng minh mức độ đạt được tiêu chí)  

2. Điểm mạnh (Phân tích, so sánh, lý giải và rút ra những điểm mạnh nổi 

bật của CTĐT trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí) 

3. Điểm tồn tại (Phân tích, so sánh, lý giải và rút ra những điểm tồn tại 
của CTĐT trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí) 

4. Kế hoạch hành động (Những việc cần làm nhằm duy trì, phát huy điểm 
mạnh, khắc phục điểm tồn tại, kèm theo những biện pháp cần thực hiện) 

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian thực hiện 

hoặc hoàn thành, 

kinh phí (nếu có) 

Ghi chú 

1 Phát huy 

điểm mạnh 

..….. ……. ……. ……. 

2 Khắc phục 

điểm tồn tại 

..….. ……. ……. ……. 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 

Đánh dấu (×) vào một trong các ô dưới đây: 

Thang đánh giá 

Chưa đạt Đạt Mức 1 Đạt Mức 2 

   

 

Xác nhận 

của Trưởng nhóm công tác 

 

……., ngày        tháng       năm 20… 

Người viết 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

Lưu ý: Nếu đánh giá tiêu chí chưa đạt thì chỉ ra yêu cầu nào của tiêu chí chưa đạt 

và lý do chưa đạt. 


