
 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện đánh giá, xếp loại nhà giáo năm học 2019 - 2020 

 
Nhằm thực hiện công tác đánh giá xếp loại nhà giáo hằng năm theo quy 

định, Nhà trường thông báo đến Khoa Giáo dục thường xuyên và Khoa Kỹ thuật - 

Công nghệ những nội dung sau: 

1. Đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác đánh giá 

xếp loại áp dụng theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy 

định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 

2. Đối với nhà giáo dạy các môn học chung, môn văn hóa trung học phổ 

thông thực hiện công tác đánh giá xếp loại theo quy định tại Thông tư số 

20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; 

3. Thời gian thực hiện, cụ thể như sau: 

Bước 1: 

- Nhà giáo tự đánh giá, xếp loại. 

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến ngày 13/7/2020 

Bước 2: 

- Khoa/ Tổ bộ môn tổ chức đánh giá, xếp loại nhà giáo. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo cho Hiệu trưởng 

- Thời gian: Từ ngày 14/7/2020 đến ngày 15/7/2020 

Bước 3: 

- Nhà trường tổ chức đánh giá, xếp loại nhà giáo cấp cơ sở. 

- Thời gian: Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 17/7/2020 

- Ngày 20/7/2020 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo cho 

khoa/tổ bộ môn. Sau 10 ngày nếu nhà giáo không có phản hồi về kết quả đánh 
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giá, xếp loại của Hội đồng trường thì nhà trường chính thức thông báo kết quả 

đó. 

Ghi chú: File mềm bảng tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại nhà giáo của 

Khoa Giáo dục thường xuyên và Khoa Kỹ thuật- Công nghệ  gởi về phòng Đào 

tạo qua địa chỉ Eoffice Trần Tấn Dũng. 

Đề nghị các khoa triển khai thực hiện thông báo này đúng  thời gian quy 

định./ 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo (b/cáo);  
- Các Khoa/Tổ bộ môn (t/h); 

- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Nguyễn Tiến Lợi 
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