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V/v triển khai đánh giá, xếp loại HT, PHT theo 
chuẩn HT và đánh giá, xếp loại GV theo chuẩn 

NN giáo viên năm học 2021-2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 
Long Biên, ngày 18  tháng 5 năm 2022 

 
 

 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong Quận 

 

Thực hiện Kế hoạch 1102/KH-SGD&ĐT ngày 29/3/2019 và Công văn 
số 1247/SGD&ĐT-TCCB ngày 10/5/2022 của Sở GD&DT Hà Nội về việc 
triển khai đánh giá, xếp loại HT, PHT theo chuẩn HT và đánh giá, xếp loại GV 
theo chuẩn NN giáo viên năm học 2021-2022, Phòng GD&ĐT quận Long Biên 
yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS tổ chức triển khai đánh giá, 
xếp loại HT, PHT theo chuẩn Hiệu trưởng và đánh giá, xếp loại GV theo chuẩn 
NN giáo viên của đơn vị chu kỳ năm học 2020-2021, 2021-2022 của đơn vị 
như sau: 

1. Nội dung đánh giá 

Thực hiện Kế hoạch 1102/KH-SGD&ĐT ngày 29/3/2019 và Công văn 
số 1247/SGD&ĐT-TCCB ngày 10/5/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội. 

2. Nội dung, tiến độ đánh giá, xếp loại 

Hiệu trưởng tổ chức triển khai để HT, Phó HT và giáo viên nhập kết quả 
tự đánh giá theo các tiêu chí và minh chứng trên hệ thống đánh giá theo chuẩn ( 
Temis) http://temis.csdl.edu.vn. Hiệu trưởng triển khai các bước đánh giá tại 
đơn vị xong trước ngày 31.5.2022 trên hệ thống phần mềm ( Hiệu trưởng đánh 
giá đối với phó HT và giáo viên) . Sau khi có kết quả đánh giá theo chuẩn chihs 
thức, các cơ sở giáo dục đưa kết quả đánh giá theo chuẩn lên hệ thống 
http://csdl.moet.gov.vn. In báo cáo A1; A2 trên hệ thống phần mềm 
http://temis.csdl.edu.vn và lưu trữ theo quy định. 

3. Chế độ báo cáo 

Các trường MN, TH, THCS báo cáo theo các biểu mẫu 2.1 và 2.2. 

4. Thời gian, địa điểm nhận báo cáo: 

- Thời gian: Các đơn vị gửi báo cáo kết quả đánh giá về Phòng GD&ĐT 
trước ngày 15/6/2022 



  

Báo cáo kết quả đánh giá và gửi phiếu đề nghị đánh giá Hiệu trưởng theo 
chuẩn Hiệu trưởng về Phòng GD&ĐT (Đ/c Sẵn nhận) để cơ quan có thẩm 
quyền đánh giá theo đúng quy định. 

Căn cứ nội dung Công văn, đề nghị các đơn vị triển khai đánh giá 
Hiệu trưởng, Phó HT và giáo viên theo đúng tiến độ và thời gian quy định. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP (       ). 
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