
 
PGD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH 

 

Số: 52/TB-THCS TT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thượng Thanh, ngày 15 tháng 8 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai cam kết chất lượng giáo dục  

của trường THCS Thượng Thanh năm học 2019-2020 

 

Căn cứ Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở 

giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; 

 Căn cứ tình hình, nhiệm vụ thực tế của nhà trường, 

 Trường THCS Thượng Thanh thông báo về việc niêm yết nội dung ba 

công khai của nhà trường như sau: 

 1. Nội dung: 

Về việc niêm yết công khai cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS 

Thượng Thanh năm học 2019-2020 theo mẫu số 9 và theo Thông tư 

36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017. 

2. Thời gian niêm yết: 30 ngày, từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 

15/9/2019. 

3. Địa điểm niêm yết: Bảng tin trường THCS Thượng Thanh 

4. Bộ phận thực hiện niêm yết công khai: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, 

nhân viên văn phòng công khai tới toàn thể CB-GV-NV nhà trường. 

5. Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 

15/9/2019. 

6. Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi: Trực tiếp cho bộ phận thực hiện công 

khai hoặc qua hòm thư của nhà trường. 

7. Thời gian trả lời, giải quyết ý kiến thắc mắc: Chậm nhất sau 5 ngày 

làm việc. 

 HIỆU TRƯỞNG 

  

 
 

    Ngô Hồng Giang 

 

 



PGD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thượng Thanh, ngày 15 tháng 8 năm 2019 

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Về việc niêm yết công khai cam kết chất lượng giáo dục  

 của trường THCS Thượng Thanh năm học 2019-2020 

 

Căn cứ Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở 

giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Hôm nay vào hồi 10h00 ngày 15/8/2019, tại phòng Hội đồng trường THCS 

Thượng Thanh. 

Thành phần gồm có: 

Bà: Ngô Hồng Giang                                    Chức vụ: Hiệu trưởng 

Bà: Đỗ Thị Thu Hoài                                   Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

Bà:  Nguyễn Quỳnh Trang                           Chức vụ: NV Văn phòng 

Có sự chứng kiến của: 

       Bà: Nguyễn Thị Nguyệt                                Chức vụ: Trưởng ban TTND 

       Đã tiến hành niêm yết công khai cam kết chất lượng giáo dục của trường 

THCS Thượng Thanh năm học 2019-2020  

Thời gian niêm yết: 30 ngày, từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/9/2019. 

Địa điểm niêm yết: Bảng tin trường THCS Thượng Thanh 

        Biên bản lập xong vào hồi 10h30 ngày 15/8/2019, đã được thông qua các 

thành phần cùng nghe và nhất trí. 

 NGƯỜI NIÊM YẾT     HIỆU TRƯỞNG 

  

 
 

          Nguyễn Quỳnh Trang                                   Ngô Hồng Giang 

 

 NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

 

 

 

 

          Nguyễn Thị Nguyệt 

 



 
PGD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thượng Thanh, ngày 15 tháng 9 năm 2019 

BIÊN BẢN  

KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Về việc niêm yết công khai cam kết chất lượng giáo dục  

 của trường THCS Thượng Thanh năm học 2019 - 2020 

 

Căn cứ Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở 

giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Biên bản niêm yết công khai ngày 15/8/2019 

Hôm nay vào hồi 10h00 ngày 15/9/2019, tại phòng Hội đồng trường THCS 

Thượng Thanh. 

Thành phần gồm có: 

Bà: Ngô Hồng Giang                                    Chức vụ: Hiệu trưởng 

Bà: Đỗ Thị Thu Hoài                                   Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

Bà:  Nguyễn Quỳnh Trang                           Chức vụ: NV Văn phòng 

Có sự chứng kiến của: 

       Bà: Nguyễn Thị Nguyệt                                Chức vụ: Trưởng ban TTND 

Đã tiến hành họp và lập biên bản kết thúc công khai thông tin về “Cam kết 

chất lượng giáo dục của trường THCS Thượng Thanh năm học 2019-2020”. 

Thời gian đã được niêm yết: 30 ngày, từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 

15/9/2019. 

Địa điểm niêm yết: Bảng tin trường THCS Thượng Thanh 

Những ý kiến phản hồi trong thời gian niêm yết: Không ai có ý kiến thắc 

mắc gì. 

Kế hoạch giải quyết ý kiến phản hồi: Không 

        Biên bản lập xong vào hồi 10h30 cùng ngày, đã được thông qua các thành 

phần cùng nghe và nhất trí. 

 NGƯỜI NIÊM YẾT     HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

          Nguyễn Quỳnh Trang                                   Ngô Hồng Giang 

 

 NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

 

 

 

          Nguyễn Thị Nguyệt 

 

 



 

 
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thượng Thanh, ngày      tháng     năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS Thượng Thanh 

Năm học: 2019 - 2020 
 

STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

I Điều kiện tuyển sinh 

324 HS 

Biên chế 

07 lớp. 

323 HS, 

Biên chế 

07 lớp. 

256 HS, 

Biên chế 

06 lớp. 

207 HS 

biên chế 05 

lớp. 

II 
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục 

thực hiện 

   - 25 lớp/25 lớp, chia 4 khối: 6,7,8,9 học theo 

chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT. 

III 

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và 

gia đình;  

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh 

  - Thường xuyên trao đổi phối hợp chặt chẽ 

giữa gia đình và nhà trường thông qua các 

phương tiện: điện thoại, sổ liên lạc, website... 

-  HS thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định 

của nhà trường. 

- 100% HS học tập chuyên cần. 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của 

học sinh ở cơ sở giáo dục 

- 100 % HS học HĐNGLL, Thanh lịch văn 

minh.    

- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa và 

các hoạt động chuyên đề thông qua các buổi 

sinh hoạt chào cờ đầu tuần. 

- Tổ chức cho HS tham quan dã ngoại 2 lần/ 1 

năm. 

- Giao lưu với các tổ chức chính trị xã hội. 

V 
Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức 

khỏe của học sinh dự kiến đạt được 

  - 100% HS có đủ sức khỏe để học tập. 

- Dự kiến về kết quả xếp loại hai mặt giáo dục 

như sau: 

+  Học lực trung bình trở lên đạt: 99.73 %. 

 + Hạnh kiểm Tốt -  Khá đạt: 100%. 

VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh 
- 100% Học sinh  khối 9 được xét tốt nghiệp 

THCS. 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Ngô Hồng Giang 

 

  

 

Biểu mẫu 9 


