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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  1508  /SGDĐT-NV1 

V/v thông báo kết quả kiểm tra công 

nhận trường học Xanh, Sạch, Đẹp 

năm 2019  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Đồng Nai, ngày   16   tháng  5  năm 2019 

 

Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện kế hoạch số 864/KH-SGDĐT ngày 27/3/2019 Kế hoạch kiểm tra, 

đánh giá công nhận trường học đạt chuẩn Xanh, Sạch, Đẹp cấp Tỉnh năm 2019; 

Căn cứ nội dung kết quả phiếu đánh giá trường học Xanh, Sạch, Đẹp năm 

2019 và các biên bản tổng hợp của các nhóm kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GD&ĐT) tiến hành tổng kết, đánh giá đồng thời thông báo kết quả thẩm định 

công nhận trường học Xanh, Sạch, Đẹp năm 2019 như sau: 

1. Thống kê kết quả thẩm định, đánh giá tại các cơ sở giáo dục 

Stt Trường tiểu học 
Huyện 

(T.xã,T.phố) 

Đề nghị 

kiểm tra 

(KT) 

Số lần 

đã 

công 

nhận 

(tái 

KT) 

 

Kết quả kiểm 

tra năm 2019 

 

 

Ghi chú  

KT 

Mới  

Tái 

KT 

 

  Điểm  Xếp 

loại 

1 Xuân Trung Long Khánh 
 

x 3 91.5 Tốt  

2 Nguyễn Du Long Khánh 
 

x 2 95,0 Tốt  

3 Lê Thị Hồng Gấm Long Khánh 
 

x 2 93.5 Tốt  

4 Trưng Vương Long Khánh 
 

x 3 87.5 Tốt  

5 Phú Bình Long Khánh 
 

x 3 97.5 Tốt  

6 Lê Văn Tám Xuân Lộc 
 

x 1 90.0 Tốt  

7 Xuân Hòa Xuân Lộc 
 

x 1 96.5 Tốt  

8 Lạc Long Quân Xuân Lộc 
 

x 1 89.0 Tốt  

9 Nguyễn Huệ Xuân Lộc 
 

x 1 92.0 Tốt  

10 Lê Hồng Phong Xuân Lộc 
 

x 1 90.0 Tốt  

11 Quang Trung Xuân Lộc 
 

x 1 86.5 Tốt  

12 Kim Đồng  Xuân Lộc 
 

x 2 93.0 Tốt  

13 3 Tháng 2 Xuân Lộc 
 

x 2 90.0 Tốt  

14 Lam Sơn Xuân Lộc x 
 

1 89.5 Tốt  

15 Xuân Tâm 2 Xuân Lộc x 
 

1 94.5 Tốt  

16 Mạc Đĩnh Chi Xuân Lộc x 
 

1 91.0 Tốt 
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Stt Trường tiểu học 
Huyện 

(T.xã,T.phố) 

Đề nghị 

kiểm tra 

(KT) 

Số lần 

đã 

công 

nhận 

(tái 

KT) 

 

Kết quả kiểm 

tra năm 2019 

 

 

Ghi chú  

KT 

Mới  

Tái 

KT 

 

  Điểm  Xếp 

loại 

17 Lang Minh Xuân Lộc x 
 

1 88.5 Tốt  

18 Kim Đồng Tân Phú 
 

x 2 90.5 Tốt  

19 Phù Đổng Tân Phú 
 

x 1 93.5 Tốt  

20 Phạm Văn Đồng Tân Phú x 
  

93.5 Tốt  

21 Phú Thanh Tân Phú x 
  

93.5 Tốt  

22 Mạc Đĩnh Chi Tân Phú x 
  

93.5 Tốt  

23 TH-THCS Vĩnh Thanh Nhơn Trạch x 
  

93.5 Tốt  

24 Phước Khánh Nhơn Trạch 
 

x 
 

95.5 Tốt  

25 Hòa Bình Cẩm Mỹ 
 

x 3 90.0 Tốt  

26 Xuân Mỹ Cẩm Mỹ 
 

x 3 87.0 Tốt  

27 Xuân Tây Cẩm Mỹ 
 

x 2 91.0 Tốt  

28 Nguyễn Bá Ngọc Cẩm Mỹ 
 

x 2 93.0 Tốt  

29 Trần Văn Ơn Thống Nhất 
 

x 2 90.0 Tốt  

30 Trần Quốc Toản Thống Nhất 
 

x 2 90.0 Tốt  

31 Chu Văn An Thống Nhất 
 

x 2 86.5 Tốt  

32 Phù Đổng Thống Nhất 
 

x 3 96.0 Tốt  

33 Nguyễn Du Thống Nhất 
 

x 3 85.5 Tốt  

34 Nguyễn Viết Xuân Thống Nhất 
 

x 3 84.5 Tốt  

35 Nguyễn Bỉnh Khiêm Định Quán x 
  

96.0 Tốt  

36 Kim Đồng Định Quán x 
  

93.0 Tốt  

37 Ph  Ngọc B Định Quán x 
  

86.5 Tốt  

38 Quang Trung Định Quán x 
  

86.5 Tốt  

39 Nguyễn Bá Ngọc Định Quán x 
  

93.5 Tốt  

40 Trần Quốc Toản Định Quán 
 

x 1 97.0 Tốt  

41 Nguyễn Du Định Quán 
 

x 1 88.5 Tốt  

42 Hùng Vương Định Quán 
 

x 1 83.5 Tốt  

43 Lê Lợi Định Quán 
 

x 1 90.0 Tốt  

44 Trần Quốc Tuấn Định Quán 
 

x 1 95.5 Tốt  

45 Sông Mây Trảng Bom x 
  

84.5 Tốt  

46 Kim Đồng Trảng Bom 
 

x 1 91.0 Tốt  
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Stt Trường tiểu học 
Huyện 

(T.xã,T.phố) 

Đề nghị 

kiểm tra 

(KT) 

Số lần 

đã 

công 

nhận 

(tái 

KT) 

 

Kết quả kiểm 

tra năm 2019 

 

 

Ghi chú  

KT 

Mới  

Tái 

KT 

 

  Điểm  Xếp 

loại 

47 An Bình Trảng Bom 
 

x 1 90.0 Tốt  

48 Lý Thường Kiệt Trảng Bom 
 

x 1 80.0 Tốt  

49 Tân Triều Vĩnh Cửu 
 

x 2 92.0 Tốt  

50 B nh Lợi Vĩnh Cửu 
 

x 1 93.5 Tốt  

51 Thiện Tân Vĩnh Cửu 
 

x 1 94.0 Tốt  

52 Sông Mây Vĩnh Cửu 
 

x 1 94.5 Tốt  

53 Tân Hiệp Long Thành x 
  

89.0 Tốt  

54 Long Phước Long Thành 
 

x 1 92.5 Tốt  

55 Lộc An Long Thành 
 

x 1 86.5 Tốt  

56 Trần Quốc Toản Biên Hòa 
 

x 3 90.5 Tốt  

57 Phù Đổng Biên Hòa 
 

x 3 88.0 Tốt  

58 Hoàng Hoa Thám Biên Hòa 
 

x 3 90.0 Tốt  

59 Nguyễn Đ nh Chiểu Biên Hòa 
 

x 3 90.0 Tốt  

60 Thống Nhất A Biên Hòa x 
  

89.0 Tốt  

61 Tân Mai 2 Biên Hòa 
 

x 3 82.0 Tốt  

62 Tân Cang Biên Hòa x 
  

84.0 Tốt  

63 Tam Hòa Biên Hòa 
 

x 2 90.5 Tốt  

64 Bửu Long Biên Hòa 
 

x 3 80.5 Tốt  

Tổng số trường được kiểm tra công nhận là: 64 trường. Trong đó: Kiểm tra 

công nhận lần đầu là: 17 trường, kiểm tra công nhận lại là: 47 trường. 

Thống kê kết quả công nhận theo mức điểm đạt được 

 

Đơn vị 80 - < 85đ 85 – < 90đ 90 – < 95đ 95 - 100đ Tổng cộng 

Biên Hòa 03 02 04 00 09 

Vĩnh Cửu 00 00 04 00 04 

Trảng Bom 02 00 02 00 04 

Thống Nhất 01 02 02 01 06 

Định Quán 01 03 03 03 10 

Tân Phú 00 00 05 00 05 
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Đơn vị 80 - < 85đ 85 – < 90đ 90 – < 95đ 95 - 100đ Tổng cộng 

Long Khánh 00 01 02 02 05 

Xuân Lộc 00 04 07 01 12 

Cẩm Mỹ 00 01 03 00 04 

Long Thành 00 02 01 00 03 

Nhơn Trạch 00 00 01 01 02 

Cộng 07 15 34 08 64 

2. Những ưu điểm nổi bật 

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Xanh, Sạch, Đẹp ở các nhà trường học 

được lãnh đạo các Phòng GD&ĐT cấp huyện quan tâm chỉ đạo, tất cả các Phòng 

GD&ĐT đều tiến hành kiểm tra công nhận cấp huyện trước khi đề nghị kiểm tra 

công nhận cấp tỉnh do đó công tác kiểm tra, thẩm định của Đoàn kiểm tra cấp tỉnh 

gặp nhiều thuận lợi. Kết quả có 64/64 trường (100%) được công nhận đạt chuẩn 

Xanh, Sạch, Đẹp cấp tỉnh. Trong đó, số trường đạt điểm từ 90 trở lên là 42/64 

trường chiếm tỷ lệ 65,62%. Số trường đạt số điểm từ 95 điểm trở lên có 08/42 

trường (19,04%), tăng 03 trường (7,18%); số trường dưới 85 điểm là 07 trường, 

giảm 01 trường so với cùng k  năm học trước. 

Sở GD&ĐT biểu dương tất cả các tập thể sư phạm nhà trường đã có nhiều 

giải pháp tích cực trong phong trào xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp năm 

2019 tại đơn vị m nh. Các đơn vị đã vận dụng sáng tạo những khả năng sẵn có về 

nhân lực, tài chính và địa thế của nhà trường để quy hoạch, thiết kế, bố trí đầy đủ 

các nội dung theo các tiêu chí được quy định rõ trong quyết định số 1257/QĐ-

SGDĐT ngày 31/12/2009 của Sở GD&ĐT về việc ban hành các tiêu chí đánh giá 

công nhận trường học Xanh, Sạch, Đẹp. Dù đạt được ở mỗi mức độ khác nhau, 

song nhìn chung công tác xanh hóa phòng học, phòng làm và việc thực hiện quy 

hoạch cây xanh, cây cảnh, thảm hoa, thảm cỏ trong khuôn viên nhà trường đã được 

các nhà trường ch  trọng và đầu tư, bố trí khoa học và đẹp mắt tạo được v  mỹ 

quan gần g i, thân thiện với thiên nhiên cho các em học sinh. Các vườn cây thuốc 

nam, vườn cây học tập được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên, có bảng tên cây, bảng 

công dụng các loại cây để giáo dục học sinh. Hệ thống cây xanh, cây cảnh đa dạng, 

phong phú  được phân bố đồng đều giữa các khu vực. Các đơn vị đã tạo được 

những điểm nhấn nổi bật về công tác quy hoạch cây xanh, cây cảnh trong nội dung 

này là đơn vị TH Long Phước (Long Thành); TH Lộc An (Nhơn Trạch); TH Trần 

Quốc Toản,  (Biên Hòa); TH Phú Thanh (Tân Phú); TH Trần Quốc Toản, TH 

Nguyễn Bỉnh Khiêm (Định Quán); TH Phù Đổng, TH Trần Quốc Toản (Thống 

Nhất); TH B nh Lợi, TH Sông Mây (Vĩnh Cửu); TH An B nh (Trảng Bom); TH 

Xuân Tâm 2, TH Xuân Hòa, TH Nguyễn Huệ  (Xuân Lộc); TH Nguyễn Bá Ngọc 

(Cẩm Mỹ); TH Lê Thị Hồng Gấm, TH Phú Bình (Long Khánh)… 

 Các khu vực vệ sinh được đảm bảo đủ yêu cầu về số lượng, có các biện pháp 

giữ vệ sinh như được khử mùi định k , lau dọn thường xuyên, đảm bảo sạch sẽ, 

khô thoáng. Hầu hết các khu vệ sinh đều được trang trí tranh ảnh, cây xanh gắn 
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tường c ng như các bức họa có h nh ảnh vui nhộn, gần g i để nhắc nhở, tuyên 

truyền, giáo dục học sinh nâng cao ý thức giữ g n vệ sinh, bảo vệ môi trường, tiết 

kiệm điện nước khi sử dụng… Nhiều nhà vệ sinh còn được nhà trường trang bị hệ 

thống âm thanh với những bản nhạc vui nhộn, phù hợp lứa tuổi kèm theo những lời 

nhắc nhở nhẹ nhàng đã tạo được cảm giác an toàn, thân thiện trong mọi góc cạnh 

của nhà trường. Điểm nhấn nổi bật trong công tác này là đơn vị TH Ph  B nh 

(Long Khánh); TH Sông Mây (Vĩnh Cửu); TH Xuân Hòa (Xuân Lộc); TH Nguyễn 

Bỉnh Khiêm (Định Quán); TH Tam Hòa (Biên Hòa).    

Công tác tổ chức cho đội ng  CB, GV, CNV và HS tham gia lao động dọn 

vệ sinh lớp học, vệ sinh nhà trường, chăm sóc cây xanh, cây cảnh đã được các đơn 

vị đưa vào kế hoạch ngay từ đầu năm học và tổ chức thường xuyên, nền nếp, nhiều  

đơn vị còn làm tốt công tác vận động phụ huynh học sinh cùng tham gia hỗ trợ 

công tác chăm sóc, cắt tỉa tạo dáng bon sai, cây cảnh trong trường c ng như phối 

hợp tham gia các hoạt động xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp cho con em 

mình. Nhiều trường đã làm tốt công tác giáo dục học sinh bỏ rác đ ng nơi quy 

định, bước đầu các em đã có ý thức phân loại rác thải ngay từ đầu nguồn. Rác và 

chất thải rắn được thu gom và xử lí kịp thời, đ ng qui định. 

3. Những tồn tại, hạn chế 

Một số đơn vị tổ chức trang trí lớp học chưa đầy đủ các yêu cầu theo quy 

định tại mục 1.4 của Quyết định 1257/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2009 của Sở 

GD&ĐT về  quyết định ban hành tiêu chuẩn, quy định đánh giá trường học Xanh, 

Sạch, Đẹp cấp tỉnh như TH Chu Văn An; TH Nguyễn Du (Thống Nhất); TH Vĩnh 

Thanh (Nhơn Trạch); TH Hoàng Hoa Thám, TH Tân Cang (Biên Hòa); TH 

Nguyễn Huệ (Xuân Lộc); một số đơn vị tổ chức trưng bày mảng xanh trong các 

phòng học phòng làm việc chưa đồng bộ và đa dạng, nhiều cây chưa có tính bền 

vững và được duy tr  thường xuyên. 

Rải rác có những đơn vị công tác khử mùi hôi trong các khu vệ sinh chưa 

thực sự tốt, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn và thuận tiện còn có màng nhện, 

chưa đủ nước dùng, còn để rò rỉ và ẩm ướt, chưa có tranh ảnh tuyên truyền, các 

biện pháp tẩy uế xử lý chất thải chưa được thường xuyên như  TH An B nh (Trảng 

Bom); TH Kim Đồng  (Tân Phú), TH Lê Lợi, TH Quang Trung, TH Hùng Vương 

(Định Quán); TH Mạc Đĩnh Chi (Xuân Lộc); TH-THCS Vĩnh Thanh (Nhơn 

Trạch); TH Tân Triều (Vĩnh Cửu); TH Nguyễn Viết Xuân (Thống Nhất). 

Một số ít đơn vị, vườn cây học tập chưa đảm bảo  yêu cầu về  số lượng cây 

và chủng loại. Các loại cây chưa được phân bố thành những cụm cây, thiếu tên 

khoa học và công dụng v  thế chưa phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập và 

t m hiểu của giáo viên và học sinh; 

Một số đơn vị, công tác tổ chức và hướng dẫn cho học sinh thực hành phân 

loại rác ngay tại nguồn còn h nh thức và thời vụ  chưa được ch  trọng  thường 

xuyên, một số trường còn trang bị loại sọt rác không có nắp đậy, thiếu thùng rác ở 

các khu vực hành lang trên các tầng lầu và trong phòng học gây khó khăn cho học 

sinh; 
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Một số ít đơn vị mảng xanh còn thiếu, chưa đủ diện tích che phủ bóng mát 

cho học sinh học tập và vui chơi như TH Tân Hiệp (Long Thành); TH Tân Cang 

(Biên Hòa) 

4. Một số đề nghị: 

Từ những kết quả trên, Sở GD&ĐT yêu cầu 

- Đối với các Phòng GD&ĐT: 

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong công tác duy 

tr  kết quả công nhận Xanh, Sạch, Đẹp cấp tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp 

theo. Trường hợp những đơn vị đã quá thời hiệu 5 năm phải được tái kiểm tra và 

đề nghị công nhận lại. 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát đối chiếu với các tiêu chí trong 

Quyết định 1257/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2009 của Sở GD&ĐT về  quyết định 

ban hành tiêu chuẩn, quy định đánh giá trường học Xanh, Sạch, Đẹp cấp tỉnh để tu 

bổ, củng cố và bảo tr , ch  ý đến các tiêu chí về nhà vệ sinh. 

- Đối với các cơ sở giáo dục:  

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác xây dựng trường học Xanh, Sạch, 

Đẹp tại địa phương. 

Quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác duy tu, bảo dưỡng, khử mùi nhà vệ 

sinh; trang bị thùng rác có nắp đậy trong các nhà vệ sinh để đảm bảo vệ sinh 

chung, cung cấp đủ nước sạch cho học sinh. Đối với những đơn vị, nhà vệ sinh đã 

xuống cấp cần có giải pháp sửa chữa kịp thời trong thời gian tới. 

Tiếp tục giáo dục và hướng dẫn học sinh có thói quen phân loại rác trong 

sinh hoạt hằng ngày.Trang bị đủ thùng rác có nắp đậy đặt tại nơi thuận tiện để gi p 

học sinh phân loại rác. 

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra công nhận trường học Xanh, Sạch, 

Đẹp cấp tỉnh năm 2019, đề nghị các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố thông 

báo đến các cơ sở giáo dục để r t kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong 

trào xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp trong thời gian tới tại địa phương 

mình./.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

   KT. GIÁM ĐỐC  

  PHÓ GIÁM ĐỐC   

 

 

 

 

 

    Võ Ngọc Thạch            

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;  

- Giám đốc; Các Phó GĐ; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VP; NVI. 
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