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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hồng Bàng, ngày      tháng    năm 2022 

 

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận. 

 

 

 Thực hiện Công văn số 1131/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày18/5/2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV, 

CBQL các trường mầm non, phổ thông năm học 2021-2022; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu 

học, THCS trong quận thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1131/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 

18/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2. Các trường tiểu học, THCS thực hiện: 

- Phân công cán bộ phụ trách triển khai công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp 

GV, CBQL trên hệ thống Temis tham gia nhóm hỗ trợ trực tuyến bằng cách quét 

mã QR kèm theo Công văn 1131/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH của Sở GDĐT (với 

những người chưa tham gia). 

- Để thực hiện đồng bộ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu ngành sang hệ thống Temis, 

yêu cầu 100% GV, CBQL thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin trên Cơ sở dữ liệu 

ngành (với những GV, CBQL chưa thực hiện) trước 17h00 ngày 20/5/2022. 

- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV, CBQL trên hệ 

thống Temis: 

+ 100% GV, CBQL (đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn trình độ theo Luật Giáo 

dục 2019) tự đánh giá chuẩn và cập nhật đầy đủ minh chứng trên hệ thống Temis; 

Hiệu trưởng thực hiện việc đánh giá GV, CBQL hoàn thành trước ngày 

06/6/2022. 

+ Lập danh sách GV, CBQL không thực hiện đánh giá vì các lý do bất khả 

kháng theo biểu mẫu tại Công văn 1131/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH của Sở GDĐT 

gồm file scan có đóng dấu, file word qua địa chỉ Email: Khối TH: 

minhthao@hongbang.edu.vn; khối THCS: letrang@hongbang.edu.vn, hoàn thành 

trước ngày 06/6/2022. 

2. Các trường mầm non thực hiện: 

Tổ chức thực hiện công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp 100% GV, CBQL 

(đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục 2019) theo quy định 
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tại Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục 

mầm non và Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

mầm non. 

* Lưu ý:  

- Việc đánh giá được thực hiện trên văn bản giấy như các năm học trước. 

- Hiệu trưởng thực hiện việc tự đánh giá; đánh giá chuẩn nghề nghiệp đối với 

Phó Hiệu trưởng và giáo viên, hoàn thành trước ngày 06/6/2022. 

- Báo cáo kết quả đánh giá của đơn vị và bản tự đánh giá của Hiệu trưởng về 

đ/c Nguyễn Thị Lan Anh trước ngày 08/6/2022. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu 

học, THCS nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề 

nghị liên hệ với phòng GDĐT để thống nhất thực hiện. Với những GV, CBQL 

không thực hiện đánh giá chuẩn (không có lý do chính đáng) yêu cầu lãnh đạo các 

đơn vị không đánh giá xếp loại thi đua và có hình thức kỷ luật phù hợp./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân Anh 
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