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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở,  
trường trung học phổ thông và trường phổ thông  

có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia 
 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị 
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế công 
nhận trường trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 
thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế công nhận trường trung học 
cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn 
quốc gia 

Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2013. 

Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 
năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận 
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 
cấp học đạt chuẩn quốc gia.  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số: 47/2012/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG 
 

 Nguyễn Vinh Hiển 
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QUY CHẾ 
CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC 

PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC  
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/QĐ-BGDĐT 
ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về công nhận trường trung học cơ sở, trường trung 
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường 
trung học) đạt chuẩn quốc gia, bao gồm: tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình công nhận 
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 
cấp học đạt chuẩn quốc gia.  

2. Quy chế này áp dụng đối với trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc 
dân, các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Thẩm quyền công nhận  

1. Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, các trường trung học đạt danh hiệu tiên tiến 
năm liền kề với năm đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia tự 
đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
gọi chung là Chủ tịch UBND cấp tỉnh) quyết định công nhận trường trung học 
đạt chuẩn quốc gia. 

Điều 3. Thời hạn công nhận 

1. Quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia có thời hạn là 5 
năm, kể từ ngày ký. 

 2. Trong thời hạn 5 năm, thực hiện kiểm tra định kỳ và kiểm tra công nhận lại 
theo quy định tại Điều 12 Quy chế này. 

 
Chương II 

TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 
 

Điều 4. Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường 

1. Lớp học: 

a) Tối đa không quá 45 lớp, đảm bảo đủ các khối lớp của cấp học; 

b) Số lượng học sinh/lớp tối đa không quá 45 học sinh; 
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2. Tổ chuyên môn: 

a) Các tổ chuyên môn được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành 
của 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 đề xuất được ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng 
cao chất lượng và hiệu quả dạy - học; 

c) 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 nhận các công việc: văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ 
và phục vụ 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. Hướng dẫn sử dụng theo 
quy định của Điều lệ trường 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 : 

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, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường. 

5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể: 

a) Tổ chức Đảng trong nhà trường đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. 
Những trường chưa có tổ chức Đảng cần có kế hoạch và đạt chỉ tiêu cụ thể về phát 
triển đảng viên trong từng năm học và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; 

b) Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường được công nhận vững mạnh 
về tổ chức, có nhiều đóng góp trong các hoạt động ở địa phương. 

Điều 5. 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 lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của 
nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên theo quy 
định hiện hành về chuẩn hiệu trưởng trường trung học.  

Đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên 
thực hiện theo quy định hiện hành của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 
trung học phổ thông chuyên.  
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2. Có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, 
trong đó có ít nhất 30% 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. 

3. 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. 

Điều 6. Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục  

Một năm trước khi được đề nghị công nhận và trong thời gian 5 năm được 
công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia, tối thiểu phải đạt các chỉ tiêu sau: 

1. Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 5%, trong đó tỷ lệ 
học sinh bỏ học không quá 1%. 

2. Chất lượng giáo dục: 

a) Học lực: 

a.1) Số học sinh xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; 

a.2) Số học sinh xếp loại khá đạt từ 35% trở lên; 

a.3) Số học sinh xếp loại yếu, kém không quá 5%. 

b) Hạnh kiểm: 

b.1) Số học sinh xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên; 

b.2) Số học sinh xếp loại yếu không quá 2%. 

3. Các hoạt động giáo dục: 

Thực hiện 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 lớp. 

4. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục của địa phương. 

5. Đảm bảo các điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh sử dụng 
có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường, đổi mới 
phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Cán bộ quản lý, giáo viên đều sử 
dụng được máy vi tính trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập nâng cao 
nghiệp vụ. 

Điều 7. 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 nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà 
trường theo 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 trí hợp lý, luôn sạch, 



CÔNG BÁO/Số 767 + 768/Ngày 25-12-2012 51

 

đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và 
sinh hoạt.  

a) Các trường nội thành, nội thị có diện tích sử dụng ít nhất từ 6m2/học sinh; 

b) Các trường khu vực nông thôn có diện tích sử dụng ít nhất từ 10m2/học sinh; 

c) Đối với trường trung học được thành lập từ sau năm 2001 phải bảo đảm có 
diện tích mặt bằng theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học; 

3. Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học. 

4. Cơ cấu các khối công trình trong trường bao gồm: 

a) Khu phòng học, phòng bộ môn: 

a.1) Có đủ số phòng học cho mỗi lớp học (không quá 2 ca mỗi ngày); 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; 

a.2) Có phòng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành về hoạt động y tế 
trong các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 
nhiều cấp học. 

b) Khu phục vụ học tập: 

b.1) Có 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; 

b.2) Có thư viện theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện 
trường học, chú trọng phát triển nguồn tư liệu điện tử gồm: tài liệu, sách giáo khoa, 
giáo án, câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, đề thi ...; cập nhật thông tin về giáo dục trong 
và ngoài nước đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh; 

b.3) Có phòng truyền thống; khu luyện tập thể dục thể thao; phòng làm việc 
của Công đoàn; phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; 
Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đối với trường trung học cơ sở và trường 
phổ thông có nhiều cấp học. 

c) Khu văn phòng: 

Có phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của từng 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 bóng mát. 

e) 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. 
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g) Có khu để xe cho giáo viên, cho từng khối lớp hoặc từng lớp trong khuôn 
viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn. 

h) 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. 

5. 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 trợ 
có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường. 

Điều 8. 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 
thể, tổ chức ở địa phương đề xuất những biện pháp cụ thể 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 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 để giáo dục học sinh. 

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, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, 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, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để nâng cao 
hiệu quả giáo dục của nhà trường. 

 
Chương III 

HỒ SƠ, QUY TRÌNH TỔ CHỨC CÔNG NHẬN TRƯỜNG 
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

 
Điều 9. Hồ sơ 

 Hồ sơ công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia gồm: 

 1. Văn bản của nhà trường đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 

 2. Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định tại Chương II của Quy chế này, 
kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường. 

 3. Biên bản tự kiểm tra của trường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh. 

Điều 10. Đoàn kiểm tra  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra 
công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 
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2. Thành phần đoàn kiểm tra có tối thiểu 09 thành viên, gồm: 

a) Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn; trưởng phòng 
giáo dục trung học làm thư ký; 

b) Đại diện Công đoàn ngành giáo dục đào tạo; 

c) Đại diện một số cơ quan có liên quan gồm: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu 
tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học, Công nghệ và môi trường, Sở Y tế, Sở Văn hóa -
Thể thao và Du lịch; 

d) Đại diện lãnh đạo một số trường trung học phổ thông, trung học cơ sở khác. 

3. Nhiệm vụ đoàn kiểm tra: 

a) Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng trường trung học đạt chuẩn 
quốc gia căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định tại Quy chế này; 

b) Kiểm tra hồ sơ, các loại sổ quản lý của nhà trường theo quy định; 

c) Lập biên bản về kết quả kiểm tra. 

Điều 11. Quy trình tổ chức công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia 

1. Nhà trường tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn được quy định tại 
Chương II của Quy chế này. 

a) Đối với trường trung học cơ sở: sau khi tự kiểm tra, xét thấy đủ điều kiện 
đạt chuẩn, nhà trường báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, xác nhận, có ý 
kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo;  

b) Đối với trường trung học phổ thông: sau khi tự kiểm tra, xét thấy đủ điều 
kiện đạt chuẩn, nhà trường báo cáo và nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo; 

c) Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học: thực hiện quy trình đối với từng 
cấp học quy định tại điểm a và b của Điều này. Nhà trường báo cáo và nộp hồ sơ 
về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.  

 3. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định 
tại Chương II của Quy chế này và kết quả tự kiểm tra của nhà trường. Nếu thấy 
đủ điều kiện đạt chuẩn, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh.  

 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận trường trung 
học đạt chuẩn quốc gia.  

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tổ chức thẩm 
tra báo cáo của đoàn kiểm tra để quyết định công nhận hay không công nhận trường 
trung học đạt chuẩn quốc gia.  
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 Điều 12. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra công nhận lại trường trung học đạt 
chuẩn quốc gia  

1. Trong quá trình theo dõi việc duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt 
được sau khi được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, phòng Giáo dục và Đào 
tạo (đối với trường trung học cơ sở), Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung 
học phổ thông) thực hiện việc kiểm tra định kỳ (1lần/2,5 năm) đối với các trường 
trung học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Nếu xét thấy trường trung học đã 
được công nhận đạt chuẩn nhưng không giữ vững và phát huy được kết quả thì 
tham mưu với cấp có thẩm quyền đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xóa 
tên trong danh sách trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 

2. Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định, các trường trung học làm thủ 
tục đề nghị các cấp quản lý kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia. 

Quy trình kiểm tra công nhận lại thực hiện theo Điều 11 của Quy chế này. 
 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 13. Trách nhiệm của nhà trường 

1. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lập kế hoạch xây dựng và 
phát triển nhà trường để đạt các tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 

2. Tổ chức tự đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn 
quốc gia nếu xét thấy đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Quy chế này. 

3. Duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được sau khi được công 
nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 

Điều 14. Trách nhiệm của phòng Giáo dục và Đào tạo  

1. Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập kế hoạch xây 
dựng, đầu tư cho các trường trung học trên địa bàn để đạt chuẩn quốc gia. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các trường trung học cơ sở trong việc phấn 
đấu đạt chuẩn quốc gia và duy trì các tiêu chuẩn đã đạt được. 

3. Hướng dẫn làm hồ sơ, tiếp nhận, xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện 
và chuyển hồ sơ đề nghị trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia lên Sở Giáo dục 
và Đào tạo để đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công nhận.  

4. Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo về 
việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xóa tên trong danh sách trường 
trung học đạt chuẩn quốc gia đối với trường đã được công nhận đạt chuẩn nhưng 
không giữ vững và phát huy được kết quả. 
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5. Hàng năm tiến hành tổng kết, đánh giá phong trào xây dựng trường chuẩn 
quốc gia ở huyện. 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 

1. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lập kế hoạch, quy hoạch 
việc xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia.  

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các trường trung học phổ thông, các phòng 
Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng và duy trì kết quả của trường đạt chuẩn 
quốc gia. 

3. Tiếp nhận, xem xét và chuyển hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia 
của các trường trung học phổ thông, của phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện lên 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

4. Tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xóa tên trong danh sách 
trường trung học đạt chuẩn quốc gia đối với trường đã được công nhận đạt chuẩn 
nhưng không giữ vững và phát huy được kết quả. 

5. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác xây dựng trường chuẩn quốc 
gia của địa phương và báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giáo 
dục và Đào tạo./.  

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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