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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày18 tháng 5 năm 2021

V/v hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn
giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo
dục phổ thông năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 về
việc thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục
phổ thông (gọi tắt là Thông tư 14); Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD
ngày 01/10/2018 về việc thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày
22/8/2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở
giáo dục phổ thông (gọi tắt là Thông tư 20), Sở GDĐT Hà Tĩnh hướng dẫn các
phòng GDĐT, các trường phổ thông trực thuộc triển khai công tác đánh giá
theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng năm học 2020-2021 như
sau:
1. Tiếp tục triển khai đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn
Hiệu trưởng theo các nội dung Sở đã hướng dẫn tại Công văn số 627/SGDĐTGDPT ngày 02 tháng 5 năm 2019.
2. Năm học 2020-2021, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên thực hiện
tự đánh giá theo Chuẩn.
3. Các phòng GDĐT, các trường phổ thông trực thuộc tổng hợp, báo cáo
kết quả tự đánh giá theo Chuẩn gồm các nội dung sau:
a) Đối với các trường phổ thông trực thuộc:
+ Báo cáo công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn
nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2020-2021 (Theo
đề cương kèm theo).
+ Đánh giá chuẩn hiệu trưởng: mẫu 01 phụ lục II và phụ lục III của công
văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD (Biểu mẫu gửi kèm theo).
+ Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên: mẫu 04 phụ lục II, mẫu 01 phụ
lục III của công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD (Biểu mẫu gửi kèm theo).
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b) Đối với phòng GDĐT:
+ Báo cáo công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn
nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2019-2020 (Theo
đề cương kèm theo).
+ Đánh giá chuẩn hiệu trưởng: mẫu phụ lục III của công văn
4529/BGDĐT-NGCBQLGD (Biểu mẫu gửi kèm theo).
+ Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên: mẫu 02 phụ lục III của công văn
4530/BGDĐT-NGCBQLGD (Biểu mẫu gửi kèm theo).
Các đơn vị gửi báo cáo qua địa chỉ email: tranthaitoan@hatinh.edu.vn
đồng thời nhập số liệu qua link: https://bitly.com.vn/6zug4f
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị kiểm tra số liệu, chịu trách nhiệm về tính
chính xác thông tin báo cáo; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng
mắc báo cáo về Sở (qua ông Trần Thái Toàn, chuyên viên phòng Giáo dục phổ
thông, điện thoại: 0915416469) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, GDPT.
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