
 

 

PHỤC LỤC 2:  

HƯỚNG DẪN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ GV&CBQLCSGDPT, XÂY DỰNG, CHIẾT XUẤT  

VÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO TEMIS CỦA 63 SỞ GDĐT 

(Áp dụng cho các hoạt động ứng dụng CNTT, các hoạt động khác không triển khai trên hệ thống CNTT  

thực hiện theo quy định hiện hành về đánh giá GV/CBQLCSGDPT theo chuẩn) 

(Kèm theo công văn  số 5016 /BGDĐT-GDTrH ngày 20  tháng 11 năm 2020  của Bộ GDĐT) 

 

Hành động Sản phẩm Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian thực hiện 

1. Lập/cập nhật danh 

sách GV và 

CBQLCSGDPT  

Danh sách GV/CBQLCSGDPT (100% số 

lượng GV của sở) bao gồm họ và tên, giới 

tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, nơi công 

tác, cấp học, quận/huyện, tỉnh, thuộc vùng 

khó khăn, điện thoại, địa chỉ email được 

gửi đến đơn vị vận hành hệ thống quản lý 

đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt 

là hệ thống TEMIS) và Trường ĐHSPCC 

theo khu vực được phân công. 

63 Sở GDĐT/Phòng/ 

Hiệu trưởng 

Đơn vị vận hành 

hệ thống 

TEMIS, các 

Trường ĐHSP 

 15/10 - 30/11 năm 2020; 

Từ 1/ 3 –  15/4/2021 

2. Rà soát danh sách 

GV/CBQLCSGDPT, 

liên lạc lại với người 

học để chuẩn chỉnh 

thông tin cá nhân (nếu 

cần)  

Danh sách GV/CBQLCSGDPT được rà 

soát, chuẩn chỉnh các thông tin cá nhân 

Đơn vị vận hành hệ 

thống TEMIS, các 

Trường ĐHSP 

Sở GD 

ĐT/Phòng/Hiệu 

trưởng/GV/CBQ

LCSGDPT 

Từ 30/10 đến 15/11 

/2020;  

Từ 1/3 – 15/4/2021 

3. Tổ chức cho GV và 

CBQLCSGDPT kê 

khai/rà soát thông tin 

100% GV và CBQLCSGDPT hoàn thành 

khai thông tin cá nhân trên hệ thống 

Đơn vị vận hành hệ 

thống TEMIS; 63 sở 

GDĐT/Phòng/Hiệu 

Các Trường 

ĐHSP 

Từ 1/11 - 30/11/2020; 

Từ 15/4 – 1/5/2021 



 

 

Hành động Sản phẩm Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian thực hiện 

cá nhân trên hệ thống 

TEMIS  

TEMIS trưởng 

4. Kiểm tra, chuẩn 

chỉnh thông tin cá nhân 

GV và CBQLCSGDPT 

trên hệ thống TEMIS 

Các thông tin cá nhân được rà soát, khai 

đúng và đủ trên hệ thống TEMIS 

Đơn vị vận hành hệ 

thống TEMIS; các 

Trường ĐHSP 

63 sở GDĐT Từ 10/11 đến 

10/12/2020; ; 

Từ 15/4 – 15/5/2021 

5. Tổ chức cho GV và 

CBQLCSGDPT ghi 

kết quả tự đánh giá 

theo chuẩn (năm 2020) 

và tải các minh chứng 

trên hệ thống TEMIS 

Kết quả tự đánh giá của 

GV/CBQLCSGDPT và các minh chứng 

được lưu lại trên hệ thống TEMIS (Biểu 

mẫu số 01 theo Hướng dẫn 4530/4529 trên 

hệ thống TEMIS) 

63 sở GDĐT/ 

Phòng/Hiệu trưởng; 

Đơn vị vận hành hệ 

thống TEMIS 

Các Trường 

ĐHSP 

Từ 1/11 – 10/12/2020 

Tổ chức cho GV và 

CBQLCSGDPT  tự 

đánh giá theo chuẩn và 

tải các minh chứng trên 

hệ thống TEMIS  

Việc tự đánh giá của GV/CBQLCSGDPT 

được thực hiện trên hệ thống, kết quả tự 

đánh giá được lưu lại và các minh chứng 

được tải lên hệ thống TEMIS (Biểu mẫu số 

01 theo Hướng dẫn 4530/4529 trên hệ 

thống TEMIS) 

63 sở GDĐT/ 

Phòng/Hiệu trưởng; 

Đơn vị vận hành hệ 

thống TEMIS 

Các Trường 

ĐHSP 

 

15/4 – 30/5/2021 

6. Tải kết quả đánh giá 

của đồng nghiệp (đối 

với đánh giá GV) và ý 

kiến của GV và nhân 

viên (đối với đánh giá 

CBQLCSGDPT) lên 

Đánh giá của đồng nghiệp (đối với đánh 

giá GV) và ý kiến của GV và nhân viên (đối 

với đánh giá CBQLCSGDPT) và minh 

chứng được tải lên hệ thống TEMIS (Biểu 

mẫu số 03 theo Hướng dẫn 4530/4529 trên 

hệ thống TEMIS, không cần tải Biểu mẫu 

Thủ trưởng các đơn 

vị sở GDĐT/Phòng/ 

trường phổ thông 

Đơn vị vận hành 

hệ thống 

TEMIS, các 

Trường ĐHSP 

 15/11 đến 15/12/2020; 

1/5-10/6/2021 



 

 

Hành động Sản phẩm Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian thực hiện 

hệ thống TEMIS  02) 

7. Ghi kết quả đánh giá 

xếp loại GV và 

CBQLCSGDPT theo 

chuẩn trên hệ thống 

TEMIS 

Kết quá đánh giá xếp loại GV và 

CBQLCSGDPT  được lưu lại trên hệ thống 

TEMIS (Biểu mẫu số 04 theo Hướng dẫn 

4530/4529 trên hệ thống TEMIS) 

  Từ ngày 15/11 đến 

15/12/2020 

Đánh giá xếp loại GV 

và CBQLCSGDPT 

theo chuẩn trên hệ 

thống TEMIS  

Việc đánh giá xếp loại GV và 

CBQLCSGDPT được thực hiện trên hệ 

thống TEMIS, kết quả đánh giá được lưu 

lại trên hệ thống TEMIS (Biểu mẫu số 04 

theo Hướng dẫn 4530/4529 trên hệ thống 

TEMIS) 

Thủ trưởng các đơn 

vị sở GDĐT/Phòng/ 

trường phổ thông 

Đơn vị vận hành 

hệ thống 

TEMIS, các 

Trường ĐHSP 

15/5 – 30/6/2021 

8. Giám sát và báo cáo 

kết quả đánh giá GV/ 

CBQLCSGDPT trên 

hệ thống TEMIS 

Báo cáo giám sát về tiến độ đánh giá của 

GV/CBQLCSGDPT theo chuẩn, số lượng 

và tỷ lệ % GV/ CBQLCSGDPT (so với tổng 

số GV/CBQLCSGDPT): (i) hoàn thành  

khai thông tin cá nhân, (ii) hoàn thành tự 

đánh giá, (iii) đánh giá của đồng nghiệp 

(đối với GV) và ý kiến của GV & CB nhân 

viên (đối với CBQLCSGDPT) được hoàn 

thành và (iv) có kết quả đánh giá và xếp 

loại GV/CBQLCSGDPT được lưu trên hệ 

thống TEMIS, phân theo 63 sở thuộc 

trường phụ trách,  theo cấp học, phân tách 

theo giới tính, DTTS, nữ DTTS, công tác tại 

Các Trường 

ĐHSPCC, 63 sở 

GDĐT 

Đơn vị vận hành 

hệ thống LMS, 

BQL ETEP 

Từ tháng 11/2020, hàng 

tháng cho đến 

30/12/2021.  



 

 

Hành động Sản phẩm Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian thực hiện 

vùng khó 

9. Lựa chọn GVPTCC/ 

CBQLCSGDPTCC  

Đề xuất GVPTCC của cơ sở giáo dục phổ 

thông, Quyết định phê duyệt danh sách 

GVPTCC của phòng giáo dục, đề xuất 

CBQLCSGDPTCC của phòng giáo dục 

(gửi trường ĐHSP theo yêu cầu); Quyết 

định phê duyệt danh sách GVPTCC/ 

CBQLCSGDPTCC của sở GDĐT, gửi 

trường đại học sư phạm chủ chốt 

Trường phổ thông, 

phòng giáo dục, 63 

sở GDĐT 

 6-9/2019; nếu bổ sung 

GV/CBQLCSGDPTCC 

thì tiếp tục thực hiện 

trong thời gian tiếp theo 

10. Phê duyệt danh 

sách 

GVPTCC/CBQLCSG

DPTCC 

Quyết định phê duyệt danh sách 

GVPTCC/CBQLCSGDPTCC của các sở 

gửi cho các Trường ĐHSPCC/HVQLGD 

63 sở GDĐT Các Trường 

ĐHSPCC/HVQ

LGD 

Tháng 6-9/2019; cập 

nhật danh sách ngay khi 

có sự thay đổi. 

11. Chiết xuất báo cáo 

kết quả đánh giá 

GV/CBQLCSGDPT 

theo chuẩn (năm 2021) 

Các báo cáo kết quả đánh giá 

GV/CBQLCSGDPT được các sở GD ĐT 

chiết xuất từ hệ thống TEMIS, được gửi về 

Bộ GDĐT, gửi trường ĐHSPCC phụ trách, 

và được các trường gửi BQL ETEP 

63 sở GDĐT Đơn vị vận hành 

hệ thống 

TEMIS, các 

trường 

ĐHSPCC, BQL 

ETEP 

Chỉ áp dụng cho năm 

2021, do năm 2020 đã 

hoàn thành hoạt động 

này: 63 sở GDĐT gửi bộ 

trước 30/6/2021; 

Các trường ĐHSP gửi 

BQL ETEP trước 

30/7/2021. 

12. Các sở GDĐT chiết Báo cáo TEMIS được chiết xuất, gửi 63 sở GDĐT Đơn vị vận hành 15 – 25/12/2020; 



 

 

Hành động Sản phẩm Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian thực hiện 

xuất báo cáo TEMIS, 

gửi Trường ĐHSP 

phân công hỗ trợ 

Trường ĐHSPCC phân công hỗ trợ theo 

vùng góp ý hoàn thiện. Báo cáo TEMIS 

trình bày các nội dung: (i) Xu hướng phát 

triển theo chuẩn nghề nghiệp (dựa trên kết 

quả đánh giá của GV và CBQLCSGDPT 

theo chuẩn); (ii) Đánh giá các hỗ trợ phát 

triển nghề nghiệp thường xuyên (dựa trên 

kết quả khảo sát đối tượng thụ hưởng các 

chương trình hỗ trợ phát triển nghề nghiệp 

thường xuyên trực tuyến) và (iii) Đánh giá 

nhu cầu bồi dưỡng của GV và 

CBQLCSGDPT. 

hệ thống 

TEMIS, các 

trường 

ĐHSPCC 

15-25/12/2021.  

 

13. Công bố báo cáo 

TEMIS trên Cổng 

thông tin điện tử của 

63 sở GDĐT 

Các báo cáo TEMIS được lãnh đạo sở 

GDĐT xem xét và công bố trên Cổng thông 

tin của sở GDĐT (kèm theo đường dẫn), 

được gửi về Bộ GDĐT, gửi trường 

ĐHSPCC phụ trách, và được các trường 

gửi BQL ETEP 

63 sở GDĐT Các trường 

ĐHSPCC 

Công bố: 30/12/2020 và 

30/12/2021;  

Gửi Bộ GDĐT và BQL 

ETEP ngày 30/12/2020 

và 30/12/2021 

14. Công tác truyền 

thông trên nhiều kênh 

thông tin và bằng nhiều 

hình thức được thực 

hiện theo Kế hoạch 

truyền thông 

Báo cáo truyền thông về triển khai đánh 

giá GV & CBQLCSGDPT, về giám sát và 

hỗ trợ đánh giá  theo KH truyền thông của 

BQL ETEP, và các Trường 

ĐHSPCC/HVQLGD 

Các Trường ĐHSP 

CC/HVQLGD, BQL 

ETEP 

63 sở GDĐT, 

Đơn vị tư vấn 

truyền thông.  

Liên tục trong năm 2020 

đến 2021.  

 

 


