
 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Số: 1095/SGDĐT-TCCB 
V/v hướng dẫn tạm thời việc đánh 

giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông theo 

Chuẩn năm học 2020-2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
        

Hưng Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2021 

               

      Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học thuộc Sở;  
 

 Ngày 24/6/2021, Sở GDĐT có Công văn số 810/SGDĐT-TCCB về việc 

triển khai bồi dưỡng đại trà modul 3 và các modul tiếp theo, hoàn thành báo cáo 

TEMIS năm 2020 và triển khai đánh giá trên hệ thống TEMIS năm 2021; 

 Thực hiện Công văn số 2440/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/6/2021của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán 

bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021. 

 Sở GDĐT hướng dẫn tạm thời việc thực hiện đánh giá Chuẩn giáo viên, 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2020-2021 như sau: 

 - Tạm dừng việc đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo Chuẩn cho tới khi có quy định mới được 

ban hành, nhằm đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn theo 

quy định tại Luật giáo dục 2019.  

 - Sau khi có hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT sẽ tiếp tục triển khai tổ 

chức cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tự đánh 

giá theo Chuẩn đảm bảo đúng chu kỳ đánh giá.    

 - Thời gian hoàn thành báo cáo TEMIS năm 2021 theo Công văn số 

810/SGDĐT-TCCB ngày 24/6/2021 của Sở GDĐT là trước 30/8/2021 sẽ được 

điều chỉnh căn cứ vào hướng dẫn tiếp theo của Bộ GDĐT. 

 Trên đây là hướng dẫn tạm thời việc đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên, Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 

2020-2021, đề nghị Phòng GDĐT các huyện/thị xã/thành phố, Hiệu trưởng các 

trường trực thuộc Sở căn cứ thực hiện.           

Nơi nhận:                                                                                              
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Văn Phê 
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