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1. Các thông tư hướng dẫn đánh giá giáo viên của bộ giáo dục 

- Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT  ngày 08 tháng 10 năm 2018 quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo 

dục mầm non 

- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT  ngày 08 tháng 10 năm 2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

mầm non 

- Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 07 năm 2018 quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo 

dục phổ thông 

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

cơ sở giáo dục phổ thông 

2. Quy trình đánh giá 

2.1 Quy trình đánh giá giáo viên 

- Bước 1: Giáo viên tự đánh giá. 

- Bước 2: Lấy ý kiến các đồng nghiệp trong tổ/khối chuyên môn. 

- Bước 3: Tổ trưởng tổng hợp kết quả đánh giá của từng giáo viên trong tổ. 

- Bước 4: Nhà trường tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở đánh giá của các tổ trưởng chuyên 

môn. 

- Bước 5: Nhà trường Báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá của giáo viên và kết quả đánh giá giáo viên 

- Bước 6: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá chuẩn giáo viên của các 

trường MN, TH, THCS 

2.2 Quy trình đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng 

- Bước 1: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tự đánh giá. Phó hiệu trưởng tự đánh giá theo các tiêu chí được 

hiệu trưởng phân công. 

- Bước 2: Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng. Hiệu trưởng có thể đánh giá phó hiệu trưởng và ngược lại. Việc lấy ý kiến của giáo viên, 

nhân viên đối với phó hiệu trưởng chỉ thực hiện với các tiêu chí do hiệu trưởng quy định. 

- Bước 3: Trường tổng hợp kết quả lấy kiến của giáo viên, nhân viên đối với hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng.  
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- Bước 4: Hiệu trưởng đánh giá phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Giáo dục & Đào Tạo đánh giá hiệu 

trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của phó hiệu trưởng/hiệu trưởng và ý kiến của giáo viên, nhân 

viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của phó hiệu trưởng/hiệu trưởng thông qua minh chứng xác 

thực, phù hợp. 

- Bước 5: Phòng Giáo dục và Đào tạo xuất Báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng và kết quả đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các trường MN, TH, THCS. 

3. Đăng nhập hệ thống 

- Link đăng nhập:  http://cv.daklak.edu.vn 

- Username/Pass: Được cấp theo cho từng cá nhân. 

- Sau khi đăng nhập sẽ vào menu “Đánh giá giáo viên” để thực hiện các chức năng được phân quyền. 

 

 

4. Các chức năng dành cho giáo viên 

4.1 Giáo viên tự đánh giá 

 Vào menu “Đánh giá giáo viên → Giáo viên tự đánh giá” 

http://cv.daklak.edu.vn/
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Bước 01: Chọn kết quả xếp loại 

Bước 02: Chọn minh chứng từ danh sách hoặc có thể tự gõ vào khung minh chứng 
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Bước 03: Tích chọn loại minh chứng 

Bước 04: Lưu danh sách minh chứng 

Bước 05: Lưu kết quả đánh giá sau đó chuyển kết quả cho tổ trưởng (Lưu ý phải thực hiện lưu kết quả 

mới hiển thị nút Chuyển cấp trên) 

 

Lưu ý: Sau khi chuyển kết quả sẽ hiển thị nút cho phép lấy lại kết quả đánh giá 

để sửa chữa trong trường hợp chưa có giáo viên khác đánh giá.  

4.2 Giáo viên đánh giá đồng nghiệp trong tổ chuyên môn 

Vào menu “Đánh giá giáo viên → Giáo viên đánh giá đồng nghiệp trong tổ chuyên môn” 
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Sau khi đánh giá các tiêu chí, giáo viên thực hiện lưu và gửi kết quả lên tổ trưởng tổng hợp. 

Lưu ý:  

 Điều kiện để thực hiện đánh giá giáo viên: Giáo viên đó phải thực hiện đánh giá bản thân trước. 

 Sau khi chuyển kết quả sẽ hiển thị nút cho phép lấy lại kết quả đánh giá để 

sửa chữa trong trường hợp tổ trưởng chưa thực hiện đánh giá. 

4.3 Giáo viên đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng 

Vào menu “Đánh giá giáo viên → Giáo viên đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng” 
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Sau khi đánh giá các tiêu chí, giáo viên thực hiện lưu và gửi kết quả lên nhà trường tổng hợp. 

Lưu ý: Sau khi chuyển kết quả sẽ hiển thị nút cho phép lấy lại kết quả đánh giá 

để sửa chữa trong trường hợp chưa tổng hợp kết quả đánh giá Hiệu trưởng/hiệu phó.  

5. Chức năng dành cho tổ trưởng chuyên môn 

Ngoài các chức năng của một giáo viên như mục 4 ở trên thì tổ trưởng chuyên môn còn có thêm chức 

năng tổng hợp và đánh giá các đồng nghiệp trong tổ.  

Vào menu “Đánh giá giáo viên → Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp đánh giá” 
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Sau khi đánh giá các tiêu chí, tổ trưởng thực hiện lưu và gửi kết quả cho ban giám hiệu. 

Lưu ý:  

 Điều kiện để thực hiện đánh giá giáo viên: Giáo viên đó phải thực hiện đánh giá bản thân trước 

và có ít nhất 3 giáo viên khác đánh giá giáo viên đó. 

 Sau khi chuyển kết quả sẽ hiển thị nút cho phép lấy lại kết quả đánh giá để 

sửa chữa trong trường hợp tổ trưởng chưa thực hiện đánh giá. 

6. Chức năng dành cho hiệu phó 

6.1  Hiệu phó tự đánh giá 

Vào menu “Đánh giá giáo viên → Hiệu trưởng/Hiệu phó tự đánh giá” 

Thực hiện tương tự mục 4.1 
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6.2 Hiệu phó đánh giá hiệu trưởng và các hiệu phó khác 

Vào menu “Đánh giá giáo viên → Đánh giá Hiệu trưởng/Hiệu phó” 

 

Bước 01: Chọn ngày đánh giá 

Bước 02: Chọn kết quả xếp loại 

Bước 03: Chọn minh chứng từ danh sách hoặc có thể tự gõ vào khung minh chứng 
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Bước 04: Tích chọn loại minh chứng 

Bước 05: Lưu danh sách minh chứng 

Bước 06: Lưu kết quả đánh giá sau đó chuyển kết quả cho PGD&ĐT (Lưu ý phải thực hiện lưu kết quả 

mới hiển thị nút Chuyển cấp trên) 

Lưu ý: Sau khi chuyển kết quả sẽ hiển thị nút cho phép lấy lại kết quả đánh giá 

để sửa chữa trong trường hợp chưa có giáo viên khác đánh giá.  

 

7. Các chức năng của hiệu trưởng 

7.1  Hiệu trưởng tự đánh giá 

Tương tự mục 6.1 

7.2 Hiệu trưởng thiết lập tiêu chí đánh giá cho các phó hiệu trưởng 

Tùy theo nhiệm vụ từng phó hiệu trưởng mà hiệu trưởng sẽ thiết lập tiêu chí đánh giá riêng. 

Vào meu “Đánh giá giáo viên → Thiết lập tiêu chí đánh giá phó hiệu trưởng” 
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Lưu ý: Phải thực hiện chức năng này thì mới có thể đánh giá Hiệu phó.  

 

7.3 Hiệu trưởng đánh giá các phó hiệu trưởng 

       Vào meu “Đánh giá giáo viên → Hiệu trưởng đánh giá hiệu phó” 
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Sau khi đánh giá, hiệu trưởng thực hiện lưu và gửi kết quả để tổng hợp nhà trường tiến hành tổng hợp 

lại. 

Lưu ý: Sau khi chuyển kết quả sẽ hiển thị nút cho phép lấy lại kết quả đánh giá 

để sửa chữa trong trường hợp phòng GD&ĐT chưa tổng hợp báo cáo. 

8 Các chức năng dành cho chức danh tổng hợp của nhà trường 

8.1 Tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên 

Vào meu “Đánh giá giáo viên → Tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên” 
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Tiến hành tổng hợp và gửi kết quả về cho PGD. 

Màn hình báo cáo tổng hợp đánh giá 

 

8.2 Tổng hợp đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

Vào meu “Đánh giá giáo viên → Tổng hợp kết quả đánh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng” 

Số liệu tổng hợp 

Tổng hợp các đánh giá 
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Sau khi tổng hợp sẽ lưu kết quả và gửi về cho PGD. 

9 Các chức năng dành cho Phòng giáo  

9.1 Đánh giá hiệu trưởng 

    Vào menu “Đánh giá giáo viên → Đánh giá hiệu trưởng” 

Chọn hiệu trưởng, hiệu phó 

Số lượng giáo viên đánh giá từng tiêu chí 
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9.2 Kiểm tra tình hình gửi dữ liệu đánh giá của các trường 

Vào menu “Đánh giá giáo viên → Tình hình gửi đánh giá của các trường”.  

 

9.3 Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng  

Chọn hiệu trưởng các trường 

Xếp loại đánh giá từng tiêu chí 
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Vào menu “Đánh giá giáo viên → Báo cáo kết quả đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng”.  

 

9.4 Tổng hợp kết quả giáo viên toàn phòng giáo dục 

 Vào menu “Đánh giá giáo viên → Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên”.  
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