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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 12 năm 2020 

Kính gửi: 

- Lãnh đạo phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo trường Trung học phổ thông; 

- Lãnh đạo trung tâm giáo dục thường xuyên. 

Thực hiện Công văn số 5016/BGDĐT-GDTrH ngày 20/11/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh triển khai bồi dưỡng và xây dựng báo cáo quản lý 

thông tin về BDTX cho đội ngũ giáo viên (GV), cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông (CBQLCSGDPT) theo hình thức trực tuyến; Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị khẩn 

trương triển khai thực hiện các nội dung của Công văn số 5016/BGDĐT-GDTrH, cụ 

thể như sau: 

1. Các Phòng GDĐT làm việc với đầu mối phụ trách hệ thống quản lý thông tin 

đào tạo và bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT (viết tắt là hệ thống TEMIS) của Tập đoàn 

VIETTEL tại các địa phương để được hỗ trợ triển khai ghi kết quả đánh giá và thông 

tin về nhu cầu bồi dưỡng trên hệ thống TEMIS (Danh sách cán bộ VIETTEL tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu có danh sách đính kèm);  

- Các Phòng GDĐT khẩn trương làm việc với Tập đoàn VIETTEL và cung cấp 

danh sách GV, CBQLCSGDPT thuộc địa bàn phụ trách (đối với các đơn vị chưa sử 

dụng hệ thống LMS của VIETTEL trong bồi dưỡng đội ngũ GV, CBQLCSGDPT 

theo hình thức trực tuyến) để Tập đoàn VIETTEL có phương án cung cấp tài khoản 

và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời (theo mẫu đính kèm); 

- Hướng dẫn Hiệu trưởng các đơn vị dùng tài khoản học trực tuyến chương trình 

GDPT 2018 vô trang web báo cáo TEMIS tại địa chỉ http://temis.csdl.edu.vn để thực 

hiện cập nhật kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020; 

2. Hiệu trưởng, giám đốc trung tâm GDTX các đơn vị sử dụng tài khoản học 

trực tuyến chương trình GDPT 2018 vô trang web báo cáo TEMIS tại địa chỉ 

http://temis.csdl.edu.vn để thực hiện cập nhật kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm 

học 2019-2020; 

- Cung cấp danh sách GV ngoại ngữ, giáo dục QPAN (nếu có) để Tập đoàn 

VIETTEL có phương án cung cấp tài khoản và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời (theo mẫu 

đính kèm) để thực hiện đánh giá bồi dưỡng thường xuyên hàng năm (Danh sách gửi 

file mềm về địa chỉ vthung.brvt@gmail.com trước ngày 31/12/2020). 

http://temis.csdl.edu.vn/
http://temis.csdl.edu.vn/
mailto:vthung.brvt@gmail.com
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3. Các phòng GDĐT và các trường phổ thông bố trí thời gian làm việc để Tập 

đoàn VIETTEL hỗ trợ GV, CBQLCSGDPT ghi kết quả đánh giá và nhu cầu bồi 

dưỡng trên hệ thống TEMIS. 

Cung cấp thông tin cán bộ phụ trách báo cáo TEMIS về sở GDĐT (qua địa chỉ 

mail vthung.brvt@gmail.com) để phối hợp quản lý thông tin bồi dưỡng thường xuyên 

cho đội ngũ giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục theo hình thức trực tuyến. 

4. Chỉ đạo giáo viên vào cập nhật kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 

2019-2020; cập nhật các hồ sơ minh chứng; Tổ trưởng chuyên môn vào cập nhật kết 

quả đánh giá cá nhân và đánh giá giáo viên trong tổ chuyên môn lên hệ thống. Toàn 

bộ công tác cập nhật kết quả bồi dưỡng xuyên năm học 2019-2020 lên hệ thống hoàn 

thành trước 20/01/2021. 

Đề nghị các phòng GDĐT và các trường phổ thông hoàn thành ghi kết quả đánh 

giá GV, CBQLCSGDPT trên hệ thống TEMIS trước ngày 30/01/2021. 

Mọi thông tin liên hệ đầu mối hỗ trợ về thực hiện đánh giá GV, CBQLCSGDPT 

trên hệ thống TEMIS của Sở GDĐT; 

Họ và tên: Vũ Tiến Hưng 

Số điện thoại: 0384819811 

Email: vthung.brvt@gmail.com 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

[Đính kèm file hướng dẫn Hiệu trưởng, file hướng dẫn Phó Hiệu trưởng, file 

hướng dẫn giáo viên, file hướng dẫn TTCM, file hưỡng dẫn quy trình xây dựng và 

công bố báo cáo TEMIS]. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ GDĐT, Vụ GDTrH (b/c); 

- Khối trường THPT; 

- Khối TT GDTX; 

- Khối phòng GDĐT; 

- Website Sở; 

- Lưu:  VT, TCCB, GDTrHTX-Hungvt. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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