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1. MỤC ĐÍCH
Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục theo đề nghị của trƣờng tiểu học có nhu cầu
công nhận đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo thẩm tra rõ các nhu cầu, các điều kiện theo đúng
quy định
2. PHẠM VI
Áp dụng đối với các trƣờng tiểu học có nhu cầu công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Cán bộ, công chƣ́c thuô ̣c Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện
quy trình này.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Thông tƣ số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trƣờng tiểu học đạt mức chất lƣợng tối thiểu,
trƣờng tiểu học đạt chuẩn quốc gia
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
-

UBND: Ủy ban nhân dân

-

TTHC: Thủ tục hành chính

-

GDĐT: Giáo dục và đào tạo

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Tiêu chuẩn trƣờng tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
Đạt danh hiệu trƣờng tiểu học tiên tiến của năm học trƣớc, đạt các tiêu
chuẩn của trƣờng tiểu học đạt mức chất lƣợng tối thiểu và các yêu cầu sau:
Tổ chức và quản lý nhà trường
a) Thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn , tổ văn phòng: Nhà trƣờng tổ
chức định kì các hoạt động trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, tham
quan, trao đổi học tập kinh nghiệm với các trƣờng bạn và có báo cáo đánh giá cụ
thể đối với mỗi hoạt động này.
b) Quản lý hành chính và thực hiện các phong trào thi đua
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý;
- Chủ động, sáng tạo và đạt kết quả cao trong việc thực hiện các cuộc vận
động, phong trào thi đua theo hƣớng dẫn của ngành và quy định của Nhà nƣớc.
c) Quản lý các hoa ̣t đô ̣ng giáo du ̣c
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- Nhà trƣờng xây dựng kế hoạch hoạt động năm học; có phƣơng hƣớng phát
triển từng thời kì; có biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ;
- Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động dạy,
học và các hoạt động giáo dục khác;
- Các tổ chức, đoàn thể và hội đồng nhà trƣờng đƣợc tổ chức và hoạt động
có hiệu quả;
- Nhà trƣờng chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của
phòng giáo dục và đào tạo. Thực hiện nghiêm túc báo cáo định kì và đột xuất
(nếu có) tình hình giáo dục tiểu học ở địa phƣơng với cấp trên theo quy định.
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
a) Năng lực của cán bộ quản lý
- Trình độ đào tạo của hiê ̣u trƣởng , phó hiê ̣u trƣởng từ Cao đẳng Sƣ phạm
trở lên; hiệu trƣởng có ít nhất 5 năm dạy học, phó hiệu trƣởng có ít nhất 3 năm
dạy học (không kể thời gian tập sự);
- Đánh giá hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng hằng năm theo Quy định Chuẩn
hiệu trƣởng trƣờng tiểu học đạt từ mức khá trở lên.
b) Số lƣợng, trình độ đào tạo của giáo viên
- Bảo đảm đủ số lƣợng và cơ cấu giáo viên để dạy các môn học theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên dạy các môn thể dục, âm nhạc, mĩ
thuật, ngoại ngữ và tin học chƣa qua đào tạo sƣ phạm tiểu học phải đƣợc tập
huấn và đƣợc cấp Chứng chỉ sƣ phạm tiểu học;
- Có 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó ít nhất 40% giáo
viên đạt trình độ trên chuẩn;
- Công tác đào tạo, bồi dƣỡng: nhà trƣờng có quy hoạch xây dựng đội ngũ,
kế hoạch bồi dƣỡng để tất cả GV đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo;
thực hiện nghiêm túc chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên theo quy định của
Bộ GDĐT; từng giáo viên có kế hoạch và thực hiện tự bồi dƣỡng nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ; có ít nhất 70% giáo viên đƣợc xếp loại khá, giỏi về
bồi dƣỡng thƣờng xuyên, trong đó có ít nhất 25% giáo viên đƣợc xếp loại giỏi về
bồi dƣỡng thƣờng xuyên, không có giáo viên không hoàn thành kế hoạch.
c) Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên
- Có ít nhất 50% giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 15% giáo
viên đạt loại xuất sắc theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;
- Có ít nhất 50% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trƣờng,
trong đó ít nhất 20% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện trở lên; không
có giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.
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Cơ sở vật chấ t và trang thiết bị dạy học
a) Diện tích, khuôn viên, sân chơi, sân tập
- Diện tích, khuôn viên, sân chơi, sân tập thực hiện theo quy định hiện hành
tại Điều lệ trƣờng tiểu học;
- Đối với những trƣờng ở thành phố, thị xã và thị trấn đã đƣợc xây dựng từ
năm 1997 trở về trƣớc, do điều kiện đặc thù, có thể vận dụng để tính diện tích
khuôn viên nhà trƣờng là diện tích mặt bằng sử dụng; có sân chơi, sân tập đảm
bảo yêu cầu cho học sinh luyện tập thƣờng xuyên, có hiệu quả; tổ chức đƣợc ít
nhất 1 buổi/tháng cho học sinh học tập thực tế ở ngoài lớp học;
- Bảo đảm yêu cầu môi trƣờng sƣ phạm xanh, sạch, đẹp, yên tĩnh, thoáng
mát, thuận tiện cho học sinh học tập, vui chơi; không có hàng quán, nhà ở trong
khu vực trƣờng; môi trƣờng xung quanh khu vực trƣờng sạch, đẹp, an toàn;
- Diện tích sân chơi, sân tập thể dục thể thao (hoặc nhà đa năng) đƣợc bố trí,
xây dựng theo quy định hiện hành tại Điều lệ trƣờng tiểu học; sân trƣờng có
trồng cây bóng mát và có thảm cỏ.
b) Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh
- Trƣờng có tối đa không quá 30 lớp; mỗi lớp có tối đa không quá 35 học
sinh. Có đủ 1 phòng học/1 lớp. Diện tích phòng học đạt tiêu chuẩn theo quy định
hiện hành của Bộ Y tế.
- Kích thƣớc, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn ghế học sinh bảo
đảm quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công
nghệ, Bộ Y tế.
c) Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học
- Khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính quản trị thực hiện
theo quy định hiện hành tại Điều lệ trƣờng tiểu học;
- Khu nhà bếp, nhà nghỉ (nếu có) phải đảm bảo điều kiện sức khỏe và an
toàn, vệ sinh cho học sinh.
d) Khu vê ̣ sinh , nhà để xe , hê ̣ thố ng nƣớc sa ̣ch , hệ thống thoát nƣớc, thu
gom rác
- Khu vệ sinh của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đảm bảo yêu cầu an toàn,
thuận tiện, sạch sẽ và đƣợc xây dựng ở vị trí phù hợp với cảnh quan nhà trƣờng;
- Có nhà để xe cho cán bộ , giáo viên , nhân viên, học sinh và đảm bảo an
toàn, tiện lợi.
đ) Thƣ viện
- Có thƣ viện đạt chuẩn trở lên theo quy định về tiêu chuẩn thƣ viện trƣờng
phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
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- Hoạt động của thƣ viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu , dạy học của cán bộ ,
giáo viên và học tập của học sinh.
e) Thiế t bi ̣da ̣y ho ̣c và hiệu quả sƣ̉ du ̣ng thiết bị da ̣y ho ̣c
Sƣ̉ du ̣ng thiế t bi ̣dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy
học của giáo viên đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phƣơng
pháp đƣợc quy định trong Chƣơng trình giáo dục Tiểu học.
Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
a) Nhà trƣờng chủ động , tích cực tham mƣu với các cấp ủy Đảng , chính
quyền và phối hợp với các tổ ch ức đoàn thể của địa phƣơng để xây dựng môi
trƣờng giáo du ̣c lành ma ̣nh trong nhà trƣờng và ở địa phƣơng.
b) Nhà trƣờng phối hợp với các tổ chƣ́c đoàn thể của điạ phƣơng , huy động
sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo
đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao cho học sinh và thực hiện
mục tiêu, kế hoạch giáo dục.
c) Chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia
đình thƣơng binh, liệt sĩ, gia đình có công với Nƣớc, Mẹ Việt Nam Anh hùng ở
địa phƣơng.
d) Huy động đƣợc 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 phƣơng tiện, thiết bị dạy và
học; khen thƣởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và hỗ trợ học sinh nghèo.
Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
a) Thực hiện chƣơng trình, kế hoạch dạy học
- Dạy đủ các môn học, đúng chƣơng trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của
chuẩn kiến thức, kỹ năng; lựa chọn nội dung, thời lƣợng, phƣơng pháp, hình thức
dạy học phù hợp với từng đối tƣợng và đáp ứng yêu cầu, khả năng nhận thức của
từng học sinh;
- Có ít nhất 50% học sinh học 2 buổi/ngày và có kế hoạch từng năm để tăng
số lƣợng học sinh học 2 buổi/ngày.
b) Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trƣờng
Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với các hình thức
phong phú phù hợp với lứa tuổi học sinh và đạt kết quả thiết thực.
c) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học
- Nhà trƣờng đạt các tiêu chí chuẩn phổ câ ̣p giáo du ̣c tiể u ho ̣c đúng độ tuổi
mức độ 1 trở lên; không có hiện tƣợng tái mù chữ ở địa phƣơng;
- Tổ chức tốt "Ngày toàn dân đƣa trẻ đến trƣờng"; huy động đƣợc 100% trẻ
6 tuổi vào lớp 1; tỷ lệ học đúng độ tuổi đạt từ 90% trở lên.
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d) Kế t quả xếp loại giáo dục của ho ̣c sinh
- Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục từ trung bình trở lên đạt ít nhất 96%;
- Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục khá, giỏi đạt ít nhất 50%, trong đó loại
giỏi đạt ít nhất 15%;
- Có ho ̣c sinh tham gia và đạt giải các hội thi , giao lƣu do cấ p huyê ̣n trở lên
tổ chức.
đ) Tổ chức các hoạt động chăm sóc , giáo dục thể chất , giáo dục ý thức bảo
vệ môi trƣờng
- Tổ chức khám sƣ́c khỏe định kỳ, tiêm chủng cho học sinh;
- Tổ chức cho ho ̣c sinh tham gia các hoa ̣t đô ̣ng bảo vệ môi trƣờng , vui chơi,
thể dục thể thao...
e) Hiệu quả đào tạo của nhà trƣờng
- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chƣơng trình tiểu học sau 5 năm học đạt ít nhất
90%;
- Trẻ 11 tuổi hoàn thành chƣơng trình tiểu học đạt từ 95% trở lên.
Tiêu chuẩn trƣờng tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
Đạt các yêu cầu để công nhâ ̣n trƣờng tiểu học đạt chuẩn quốc gia cấ p đô ̣ 1
và các yêu cầu sau:
Tổ chức và quản lý nhà trường
a) Quản lý hành chính: Ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực
quản lý của nhà trƣờng có hiệu quả.
b) Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Thực hiện công tác quản lý một cách sáng tạo, phát huy đƣợc khả năng
của giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng và phát triển nhà trƣờng;
- Phân công nhiệm vụ cụ thể hằng năm cho từng giáo viên, cán bộ, nhân
viên nhà trƣờng trong các hoạt động giáo dục, trong đó có công tác hỗ trợ trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em gái;
- Tổ chức cho 100% giáo viên đƣợc tham gia bồi dƣỡng thƣờng xuyên và
sinh hoạt chuyên đề thiết thực và hiệu quả.
11.10.2.2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
a) Năng lực của cán bộ quản lý
- Trình độ đào tạo của hiê ̣u trƣởng, phó hiê ̣u trƣởng từ ĐHSP trở lên;
- Đánh giá hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng hàng năm theo Quy định Chuẩn
hiệu trƣởng trƣờng tiểu học đạt mức xuất sắc.
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b) Số lƣợng, trình độ đào tạo và năng lực của giáo viên
- Có giáo viên chuyên dạy các môn thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, ngoại ngữ
và tin học; có giáo viên tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
chuyên trách;
- Có 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó ít nhất 70% giáo
viên đạt trình độ trên chuẩn;
- Năng lực chuyên môn:
+ Linh hoạt, sáng tạo trong việc sử dụng các phƣơng pháp tích cực trong
dạy học và giáo dục học sinh. Hàng năm, giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm cải
tiến, đổi mới phƣơng pháp dạy học hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sƣ phạm
ứng dụng đạt loại khá, giỏi từ cấp trƣờng trở lên;
+ Có kế hoạch giảng dạy riêng cho học sinh giỏi, học sinh yếu của lớp;
+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy một cách hiệu quả;
+ Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, chuyên đề và hoạt động xã
hội do nhà trƣờng tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức;
+ Mỗi giáo viên phải có kế hoạch phấn đấu sau khi đƣợc đánh giá theo
Chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo hƣớng dẫn để không ngừng nâng
cao trình độ và năng lực chuyên môn. Kế hoạch này phải đƣợc lƣu trong hồ sơ cá
nhân của giáo viên.
c) Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên
- 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;
- Có ít nhất 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trƣờng,
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.
- Có ít nhất 90% giáo viên đƣợc xếp loại khá, giỏi về bồi dƣỡng thƣờng
xuyên, trong đó có ít nhất 30% giáo viên đƣợc xếp loại giỏi về bồi dƣỡng thƣờng
xuyên, không có giáo viên không hoàn thành kế hoạch.
Cơ sở vật chấ t và trang thiết bị dạy học
a) Bàn ghế học sinh: Đảm bảo theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn bàn
ghế học sinh trƣờng tiểu học.
b) Khối phòng, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, dạy và học
- Có các phòng riêng biệt để dạy các môn âm nhạc, mĩ thuật và tin học; có
phòng thƣờng trực, có phòng để dạy riêng cho học sinh có khó khăn đặc biệt;
- Các phòng chức năng có các thiết bị thiết yếu đƣợc sắp xếp hợp lý, khoa học
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để phục vụ các hoạt động của nhà trƣờng và đƣợc ghi đầy đủ trong sổ nhật ký;
- Khu nhà bếp, nhà ăn của học sinh, nhà nghỉ phải đảm bảo điều kiện sức
khỏe và an toàn, vệ sinh cho học sinh;
- Có nơi lƣu trữ hồ sơ, tài liệu chung.
c) Thƣ viện phải đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh và có sổ nhật ký ghi đầy đủ hoạt động của thƣ viện.
d) Thiết bị phục vụ dạy và học
- Nhà trƣờng có một số thiết bị hiện đại (máy tính, máy chiếu projector) để
phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập;
- Có tủ đựng hồ sơ, đồ dùng dạy học cho giáo viên và học sinh tại mỗi
phòng học;
- Thiết bị phục vụ dạy học và thiết bị dạy học tự làm đƣợc sử dụng hiệu quả
cao và đƣợc tăng cƣờng, bổ sung hàng năm.
Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Hàng năm, nhà trƣờng tham mƣu với ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn
(sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) tổ chức tọa đàm, cam kết và kí biên bản giữa
nhà trƣờng với các tổ chức đoàn thể, cha mẹ học sinh về việc huy động tối đa trẻ
trong độ tuổi đi học, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật.
Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
a) Thực hiện chƣơng trình, kế hoạch dạy học
- Có kế hoạch giáo dục cụ thể để bồi dƣỡng học sinh có năng khiếu, phụ
đạo nâng cao trình độ cho học sinh yếu và kế hoạch giáo dục hòa nhập cho học
sinh khuyết tật;
- Có chủ đề giáo dục mỗi năm học phù hợp với đặc điểm riêng của nhà
trƣờng;
- Có ít nhất 80% học sinh học 2 buổi/ngày và có kế hoạch để tất cả học sinh
đƣợc học 2 buổi/ngày.
b) Hoạt động ngoài giờ lên lớp
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với các hình thức
đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu phát triển của học sinh và đạt kết quả tốt;
- Tăng cƣờng giáo dục kĩ năng sống phù hợp với lứa tuổi học sinh;
- Dành thời gian thích hợp cho học sinh đƣợc học tập và thực hiện các hoạt
động ngoại khóa trong năm học.
c) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học
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- Xã nơi trƣờng đóng đƣợc công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ
tuổi mức độ I trở lên. Không có ngƣời mù chữ trong độ tuổi;
- Có kế hoạch và biện pháp cụ thể để huy động tối đa trẻ trong độ tuổi tới
trƣờng và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
d) Kế t quả xếp loại giáo dục của ho ̣c sinh
- Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục từ trung bình trở lên đạt ít nhất 98%;
- Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục khá, giỏi đạt ít nhất 70%, trong đó loại
giỏi đạt ít nhất 25%;
- Có ho ̣c sinh tham gia và đạt giải trong các hội thi , giao lƣu do cấ p tỉnh trở
lên tổ chức.
e) Tổ chức các hoạt động chăm sóc , giáo dục thể chấ t, giáo dục ý thức bảo
vệ môi trƣờng
- Tăng cƣờng các hoạt động vui chơi, luyện tập thể dục thể thao nhằm phát
triển thể chất cho học sinh; phát hiện, tạo điều kiện và bồi dƣỡng những học sinh
có năng khiếu;
- Tổ chức cho ho ̣c sinh tham gia các hoa ṭ đô ̣ng bảo vệ môi trƣờng, xây dựng
trƣờng lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.
g) Hiệu quả đào tạo của nhà trƣờng
- Tỷ lệ HS hoàn thành chƣơng trình tiểu học sau 5 năm đạt ít nhất 95%;
- Trẻ 11 tuổi hoàn thành chƣơng trình tiểu học đạt từ 98% trở lên.
Trong đó điều kiện để trƣờng tiểu học đƣợc kiểm tra, công nhận đạt mức
chất lƣợng tối thiểu gồm: có cơ sở vật chất độc lập, có đủ các khối lớp của toàn
cấp học và đạt các 5 tiêu chuẩn sau:
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
a) Cơ cấ u tổ chƣ́c bô ̣ máy nhà trƣờng
- Hiê ̣u trƣởng , phó hiệu trƣởng và các hội đồng (hô ̣i đồ ng trƣờng đố i với
trƣờng công lâ ̣p, hô ̣i đồ ng quản tri ̣đố i với trƣờng tƣ thu ̣c , hô ̣i đồ ng thi đua khen
thƣởng và các hô ̣i đồ ng tƣ vấ n k hác) thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều
lệ trƣờng tiểu học;
- Nhà trƣờng có tổ chƣ́c Đảng Cô ̣ng sản Viê ̣t Nam , Công đoàn, Đoàn thanh
niên Cô ̣ng sản Hồ Chí Minh , Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh , Sao Nhi
đồ ng Hồ Chí Minh và cá c tổ chƣ́c xã hô ̣i khác theo quy định hiện hành tại Điều
lệ trƣờng tiểu học;
- Nhà trƣờng có các tổ chuyên môn , tổ văn phòng và hoạt động theo quy
định hiện hành tại Điều lệ trƣờng tiểu học.
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b) Lớp ho ̣c, số ho ̣c sinh, trƣờng, điểm trƣờng
- Lớp học, số học sinh trong một lớp thực hiện theo quy định hiện hành tại
Điều lệ trƣờng tiểu học;
- Địa điểm đặt trƣờng, điểm trƣờng thực hiện theo quy định hiện hành tại
Điều lệ trƣờng tiểu học.
c) Chấp hành chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, sự
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phƣơng và cơ quan quản lý
giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trƣờng
- Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý
hành chính của chính quyền địa phƣơng, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ
của cơ quan quản lý giáo dục;
- Thực hiện chế đô ̣ báo cáo đinh
̣ kỳ , báo cáo đột xuất theo quy định;
- Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trƣờng.
d) Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua
- Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trƣờng thực hiện theo quy định
hiện hành tại Điều lệ trƣờng tiểu học;
- Lƣu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lƣu trữ;
- Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo
hƣớng dẫn của ngành và quy định của Nhà nƣớc.
đ) Quản lý các hoa ̣t đô ̣ng giáo du ̣c , quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất
+ Thƣ̣c hiê ̣n nhiê ̣m vu ̣ quản lý các hoa ̣t đô ̣ng giáo du ̣c và quản lý ho ̣c sinh:
+ Thực hiện chƣơng trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ trƣởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành;
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể hàng năm cho từng giáo viên, cán bộ, nhân
viên nhà trƣờng bao gồm nhiệm vụ giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn và trẻ em gái;
+ Có số liệu theo dõi đánh giá theo quy định về số lƣợng và chất lƣợng giáo
dục học sinh trong từng năm học và trong 5 năm học liên tiếp;
+ Có kế hoạch và biện pháp chỉ đạo về quản lý các lớp học ở điểm trƣờng
đảm bảo chất lƣợng giảng dạy;
+ Có kế hoạch, thực hiện và phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non để chuẩn
bị các điều kiện thuận lợi cho học sinh trƣớc khi vào học lớp 1;
+ Thống kê và theo dõi học sinh đang học tại trƣờng và số trẻ trong độ tuổi
từ 6 đến 14 tuổi ngoài nhà trƣờng, trong địa bàn xã, phƣờng mà trƣờng theo dõi
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phổ cập (chia theo độ tuổi, giới tính, thành phần dân tộc, khuyết tật, hoàn cảnh
khó khăn);
+ Thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý tài sản, tài chính hiện
hành; công khai các nguồn thu, chi hằng năm do hiệu trƣởng quản lý;
+ Có sổ liên lạc với cha mẹ hoặc ngƣời giám hộ học sinh.
- Thực hiện tuyển dụng, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy
định hiện hành của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trƣờng tiểu
học và các quy định khác của pháp luật;
- Quản lý, sử dụng đúng quy định và hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật
chất để phục vụ các hoạt động giáo dục.
e) Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên
- Thực hiện các quy định và xây dựng phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự,
phòng chống tai nạn thƣơng tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai,
phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội trong
trƣờng học;
- Bảo đảm an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong
nhà trƣờng theo quy định hiện hành tại Điều lệ trƣờng tiểu học;
- Không có hiện tƣợng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trƣờng.
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
a) Năng lực của cán bô ̣ quản lý
- Trình độ đào tạo của hiê ̣u trƣởng , phó hiê ̣u trƣởng từ trung cấp sƣ phạm
trở lên. Hiệu trƣởng có ít nhất 4 năm dạy học, phó hiệu trƣởng có ít nhất 2 năm
dạy học (không kể thời gian tập sự);
- Đánh giá hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng hàng năm theo Quy định Chuẩn
hiệu trƣởng trƣờng tiểu học đạt từ mức Trung bình trở lên;
- Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn về chính trị và
quản lý giáo dục theo quy định.
b) Số lƣợng, trình độ đào tạo của giáo viên
- Bảo đảm đủ số lƣợng giáo viên để dạy các môn học bắt buộc theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với trƣờng tiểu học dạy một buổi trong
ngày có ít nhất bình quân 1,2 giáo viên/lớp; đối với trƣờng tiểu học dạy hai buổi
trong ngày có ít nhất bình quân 1,5 giáo viên/lớp;
- Có giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;
- Có ít nhất 90% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên;
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- Thực hiện chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
c) Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên
- Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt 100 % từ loại trung bình
trở lên theo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;
- Có ít nhất 40% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trƣờng;
- Công tác đào tạo, bồi dƣỡng: nhà trƣờng có kế hoạch bồi dƣỡng để tất cả
giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo; thực hiện nghiêm túc
chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;
có ít nhất 50% giáo viên đƣợc xếp loại Khá, Giỏi về bồi dƣỡng thƣờng xuyên;
- Bảo đảm các quyề n của giáo viên theo quy đinh
̣ của Điề u lê ̣ trƣờng tiể u
học và của pháp luật.
d) Nhà trƣờng có nhân viên phụ trách và hoàn thành các nhiệm vụ; đƣợc
bảo đảm các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nƣớc về kế toán, thủ quỹ,
văn thƣ, y tế trƣờng học, viên chức làm công tác thiết bị dạy học.
đ) Học sinh
- Bảo đảm quy định về tuổi học sinh theo quy định hiện hành tại Điều lệ
trƣờng tiểu học;
- Học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và không bị kỉ luật do vi phạm
các hành vi học sinh không đƣợc làm theo quy định hiện hành tại Điều lệ trƣờng
tiểu học;
- Học sinh đƣợc đảm bảo các quyền theo quy định hiện hành tại Điều lệ trƣờng
tiểu học.
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chấ t và trang thiết bị dạy học
a) Khuôn viên, cổ ng trƣờng, hàng rào bảo vệ, sân chơi, sân tâ ̣p
- Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm
bảo tổ chức hoạt động giáo dục;
- Có cổng, biển tên trƣờng, tƣờng rào bao quanh;
- Có sân chơi, sân tập thể dục thể thao.
b) Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh
- Số lƣợng phòng học đủ cho các lớp học để không học ba ca. Phòng học
đƣợc xây dựng đúng quy cách, đủ ánh sáng;
- Bàn ghế học sinh đảm bảo yêu cầu về vệ sinh trƣờng học; có bàn ghế phù
hợp cho học sinh khuyết tật học hòa nhập;
- Kích thƣớc, màu sắc, cách treo của bảng trong lớp học đảm bảo quy định
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về vệ sinh trƣờng học của Bộ Y tế.
c) Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học
- Khối phòng phục vụ học tập bao gồm: thƣ viện, phòng để thiết bị giáo
dục; khối phòng hành chính quản trị bao gồm: phòng hiệu trƣởng, phòng họp;
- Phòng y tế trƣờng học có tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu;
- Có các loại máy văn phòng phục vụ công tác quản lí và giảng dạy.
d) Khu vê ̣ sinh , nhà để xe , hê ̣ thố ng nƣớc sa ̣ch , hệ thống thoát nƣớc, thu
gom rác
- Có khu vệ sinh dành riêng cho nam, dành riêng cho nữ cán bộ, giáo viên,
nhân viên; riêng cho học sinh nam, riêng cho học sinh nữ;
- Có chỗ để xe cho cán bộ, giáo viên và học sinh đảm bảo an toàn, tiện lợi;
- Có nguồn nƣớc sạch đáp ƣ́ng nhu cầ u sƣ̉ du ̣ng của cán bộ , giáo viên và
học sinh; hệ thống thoát nƣớc, thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trƣờng.
đ) Thƣ viê ̣n
- Thƣ viện đƣợc trang bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo tối thiểu và báo,
tạp chí phục vụ cho hoạt động dạy và học;
- Hoạt động của thƣ viện đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh;
- Thƣ viện đƣợc bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hàng năm.
e) Thiế t bi ̣da ̣y ho ̣c và hiệu quả sƣ̉ du ̣ng thiết bị da ̣y ho ̣c
- Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định
của Bộ GDĐT:
+ Nhà trƣờng có các loại thiết bị giáo dục theo danh mục tối thiểu do Bộ
GDĐT quy định;
+ Mỗi GV có ít nhất một bộ văn phòng phẩm cần thiết trong quá trình giảng
dạy, một bộ SGK, tài liệu hƣớng dẫn giảng dạy và các tài liệu cần thiết khác;
+ Mỗi học sinh phải có ít nhất một bộ sách giáo khoa, các đồ dùng học tập
tối thiểu. Học sinh ngƣời dân tộc thiểu số đƣợc áp dụng các phƣơng pháp dạy
học, tổ chức các hoạt động giáo dục, đƣợc hỗ trợ các tài liệu, đồ dùng học tập
phù hợp để hỗ trợ học tiếng Việt;
g) Giáo viên có ý thức sƣ̉ du ̣ng thiế t bi ̣dạy học trong các giờ lên lớp và tự
làm một số đồ dùng dạy học đáp ứng các yêu cầu dạy học ở Tiểu học.
h) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học hàng năm.
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
a) Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
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- Tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động của Ban đại diện cha
mẹ học sinh thực hiện theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trƣởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Nhà trƣờng tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động;
- Tổ chức các cuộc họp giữa nhà trƣờng với cha mẹ học sinh, Ban đại diện
cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trƣờng, các biện
pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến
cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Công tác tham mƣu của nhà trƣờng với cấp ủy Đảng , chính quyền và phối
hợp với các tổ chƣ́c đoàn thể của điạ phƣơng
- Nhà trƣờng tham mƣu với cấp ủy Đảng , chính quyền và phối hơ ̣p với các
tổ chƣ́c, đoàn thể để xây dƣ̣ng môi trƣờng giáo du ̣c lành ma ̣nh trong nhà trƣờng
và ở địa phƣơng;
- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở
vật chất, bổ sung phƣơng tiện, thiết bị dạy học, khen thƣởng học sinh học giỏi,
hỗ trợ học sinh nghèo.
b) Nhà trƣờng phối hợp với các tổ chƣ́c đoàn thể của điạ phƣơng , huy động
sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho
học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục
- Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về
truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc;
- Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung,
phƣơng pháp và cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng
tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục tiểu học.
c) Thực hiện công khai các nguồn thu của nhà trƣờng theo quy định hiện
hành về công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
a) Thực hiện chƣơng 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 phƣơng
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng,
tuần của nhà trƣờng thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều lệ trƣờng tiểu
học;
- Dạy đủ các môn học theo quy định ở tiểu học; có kế hoạch tăng thời lƣợng
dạy hai môn Tiếng Việt và Toán cho học sinh có khó khăn về nhận thức; bám sát
yêu cầu cơ bản của chuẩn kiến thức, kỹ năng; lựa chọn nội dung, thời lƣợng,
phƣơng pháp, hình thức phù hợp với từng đối tƣợng học sinh để đảm bảo chất
lƣợng dạy và học, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển trong điều
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kiện thực tế của địa phƣơng;
- Thực hiện bồi dƣỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu.
b) Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trƣờng
- Có chƣơng trình, kế hoạch các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch, phù hợp với lứa
tuổi học sinh;
- Phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài
giờ lên lớp.
c) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học
- Tham gia thực hiện mục tiêu phổ câ ̣p giáo du ̣c tiể u học đúng độ tuổi, ngăn
chặn hiện tƣợng tái mù chữ ở địa phƣơng;
- Tổ chức "Ngày toàn dân đƣa trẻ đến trƣờng"; huy động đƣợc ít nhất 95%
trẻ 6 tuổi vào lớp 1; tỷ lệ học đúng độ tuổi đạt từ 85% trở lên;
- Hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trƣờng.
d) Kế t quả xếp loại giáo dục của ho ̣c sinh
- Tỷ lệ học sinh xếp loại Trung bình trở lên đạt ít nhất 90%;
- Tỷ lệ học sinh xếp loại Khá đạt ít nhất 30%; xếp loại Giỏi đạt ít nhất 5%;
- Có ho ̣c sinh tham gia các hội thi, giao lƣu do các cấ p tổ chức.
đ) Tổ chức các hoạt động chăm sóc , giáo dục thể chất , giáo dục ý thức bảo
vệ môi trƣờng
- Giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho học sinh;
- Tổ chức khám sƣ́c khỏe, tiêm chủng cho học sinh;
- Tổ chức cho ho ̣c sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trƣờng.
e) Hiệu quả đào tạo của nhà trƣờng
- Tỷ lệ HS hoàn thành chƣơng trình tiểu học sau 5 năm học đạt ít nhất 85%;
- Trẻ 14 tuổi hoàn thành chƣơng trình tiểu học đạt 90% trở lên.
g) Giáo dục kỹ năng sống, tạo cơ hội để HS tham gia vào quá trình học tập
- Giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh;
- Tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực,
chủ động, sáng tạo;
5.2

Thành phần hồ sơ

Bản

Bản sao
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chính
Hồ sơ gửi của UBND cấp huyện gồm:
Báo cáo tự kiểm tra của nhà trƣờng theo từng nội dung đã
đƣợc quy định, có xác nhận của UBND xã

01

Văn bản Chủ tịch UBND xã đề nghị UBND huyện kiểm
tra, thẩm định

01

Hồ sơ gửi về UBND tỉnh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả của Sở GDĐT - Khu Liên cơ II, số 4 Phan Chu Trinh,
Nha Trang, gồm:

5.3

Báo cáo tự kiểm tra của nhà trƣờng theo từng nội dung đã
đƣợc quy định, có xác nhận của UBND xã;

01

Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện

01

Văn bản của UBND huyện đề nghị UBND tỉnh kiểm tra,
công nhận

01

Số lƣợng hồ sơ
01 bộ

5.4

Thời gian xử lý
60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo
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Lệ phí
Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

B1

Trƣờng tiểu học và UBND
cấp xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
theo quy định, nộp hồ sơ tại
bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả Phòng GDĐT Ninh Hòa

Tổ chức/cá
nhân

Tiếp nhận hồ sơ và in giấy
biên nhận, hẹn ngày trả kết
quả

Bộ phận tiếp
nhận và trả kết
quả

B3

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo
phân công chuyên viên thụ lý
hồ sơ

Lãnh đạo
phòng

B4

Thẩm định hồ sơ: Chuyên
viên thụ lý hồ sơ tiến hành
thẩm định:

B2

- Chuyên viên thụ lý xem xét
hồ sơ, nếu phát hiện những
vấn đề cần bổ sung, xác minh
thì trong thời hạn tối đa 01
ngày làm việc kể từ ngày
nhận hồ sơ, chuyên viên thụ
lý trực tiếp hƣớng dẫn 1 lần
bằng văn bản cho tổ
chức/công dân biết để hoàn
chỉnh hồ sơ.

Chuyên viên
thụ lý hồ sơ

Thời gian

Biểu mẫu/Kết
quả

Theo mục 5.2

01 ngày
Giấy biên nhận

Phiếu giao việc
hoặc giao việc
trực tiếp

01 ngày

Công văn phúc
đáp (nếu có)

- Trƣờng hợp, đạt yêu cầu tiến
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QUY TRÌNH

Mã hiệu: QT 11

Công nhận trƣờng tiểu học
đạt chuẩn Quốc gia

Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 12/12/2016

hành bƣớc tiếp theo
Lập tờ trình, kèm theo hồ sơ
của trƣờng trình Lãnh đạo
phòng xem xét

Chuyên viên
thụ lý hồ sơ

Tờ trình

Lãnh đạo phòng xem xét ký
văn bản trình UBND thị xã
xem xét

Lãnh đạo
phòng

Tờ trình

B5

Thành lập đoàn kiểm tra cấp
thị xã

Lãnh đạo
UBND thị xã

B6

Tiến hành thẩm định tại cơ sở:
Chuyên viên thụ lý hồ sơ kết
hợp với các cơ quan phối hợp:
Phòng Nội vụ, Phòng Tài
chính - Kế hoạch, Phòng Tài
nguyên và Môi trƣờng, Phòng
Quản lý đô thị, UBND xã
(phƣờng) nơi đặt trụ sở tiến
hành thẩm định tại cơ sơ, lập
biên bản làm việc và hẹn ngày
thẩm định lại nếu cơ sở không
đạt yêu cầu

Quyết định thành
lập đoàn kiểm tra

14 ngày

Biên bản thẩm
định (nếu có)

02 ngày

Tờ trình

40 ngày

Quyết định công
nhận trƣờng tiểu
học đạt chuẩn

Chuyên viên
thụ lý hồ sơ
Các cơ quan
chức năng

B7

Ký tờ trình gửi UBND tỉnh

Lãnh đạo
UBND thị xã

B8

Kiểm tra, thẩm định và công
nhận đạt chuẩn quốc gia

Lãnh đạo
UBND tỉnh

Tiếp nhận kết quả, vào sổ,
đóng dấu và chuyển kết quả
về bộ phận một cửa

Bộ phận văn
thƣ

B9

02 ngày

Chuyên viên
thụ lý hồ sơ

Sổ theo dõi kết
quả thực hiện thủ
tục hành chính
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B10

QUY TRÌNH

Mã hiệu: QT 11

Công nhận trƣờng tiểu học
đạt chuẩn Quốc gia

Lần ban hành: 01

Chuyên viên bộ phận một cửa
có trách nhiệm trả kết quả cho
tổ chức/công dân

Chuyên viên
bộ phận một
cửa

Ngày ban hành: 12/12/2016

Cập nhật phần
mềm theo dõi
Vào sổ tiếp nhận
và trả kết quả

6.BIỂU MẪU:
Mẫu báo cáo (Phụ lục II - Ban hành kèm theo Thông tƣ số 02/2014/TT-BGDĐT
ngày 08/02/2014 của Bộ trƣởng Bộ GDĐT).
7.HỒ SƠ LƢU
Hồ sơ lƣu bao gồm các thành phần sau
TT

Hồ sơ lƣu

1.

Báo cáo tự kiểm tra của trƣờng tiểu học theo từng nội dung của tiêu chuẩn
trƣờng mầm non đạt chuẩn quốc gia gia mức độ 1 hoặc mức độ 2, có xác nhận
của UBND cấp xã

2.

Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện (theo mẫu);

3.

Tờ trình của UBND huyện đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, công nhận

4.

Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp tỉnh;

5.

Quyết định công nhận trƣờng tiểu học đạt chuẩn

6.

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Hồ sơ đƣợc lƣu tại phòng GDĐT, thời gian lƣu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ
xuống đơn vị lƣu trữ chung của thị xã và lƣu trữ (hoặc xử lý) theo quy định hiện hành.
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