
Quy trình các bước triển khai TEMIS 

 
Bước 1: Tài khoản admin trường (hoặc tài khoản hiệu trưởng) khai báo tổ chuyên môn trong 

trường, ví dụ tổ chuyên môn toán, tổ chuyên môn Lý, Tổ Chuyên môn Hóa, Tổ Chuyên môn 

Địa lý, Tổ chuyên môn Lịch sử… 

 

 
Bước 2: Tài khoản admin trường có thể chuyển trạng thái Hoạt động/Ngừng hoạt động cho các 

tài khoản giáo viên trong nhà trường, do một giáo viên có thể tồn tại 2 tài khoản trên hệ thống.  



 
Bước 3: Tài khoản admin trường có thể chọn vai trò cho giáo viên (Tổ trưởng chuyên môn), 

chọn giáo viên trực thuộc Tổ Chuyên môn nào.   

 

 
Khi click vào icon sửa thì màn hình profile hiển thị thông tin, chọn các thông tin tổ chuyên 

môn, chức vụ và nhấn nút Hoàn thành.  



 
 Cách thực hiện đánh giá Từng Loại tài khoản người dung 

 Giáo viên 

- Nhập thông tin Profile cá nhân, hoàn thành nhập các thông tin còn thiếu.  

- Tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp, minh chứng cho từng tiêu chuẩn, tiêu chí là không 

bắt buộc. Nhấn nút Lưu và chưa gửi đi khi chưa muốn cấp trên (Tổ trưởng chuyên 

môn, hiệu trưởng) nhìn thấy kết quả tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Nhấn 

nút Lưu và gửi đi để hoàn tất đánh giá chuẩn nghề nghiệp, khi nhấn nút này thì cấp 

trên (Tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng) có thể nhìn thấy kết quả tự đánh giá của 

giáo viên. 

 Tổ trưởng chuyên môn 

- Nhập thông tin Profile cá nhân, hoàn thành nhập các thông tin còn thiếu.  

- Tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương tự như Giáo viên.  

- Ghi lại kết quả đánh giá của toàn bộ giáo viên trực thuộc Tổ chuyên môn quản lý. 

 Phó hiệu trưởng 

- Nhập thông tin Profile cá nhân, hoàn thành nhập các thông tin còn thiếu. 

- Tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng Cơ sở giáo dục phổ thông, minh 

chứng cho các tiêu chuẩn, tiêu chí không bắt buộc. 

- Tải bảng tổng hợp ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường đối với phó hiệu 

trưởng lên hệ thống. 

- Xem được thông tin đánh giá của CSGDPT đối với giáo viên, xem được kết qủa 

đánh giá của Hiệu trưởng đối với mình.  

- Xem thông tin các báo cáo 



 Hiệu trưởng 

- Nhập thông tin Profile cá nhân, hoàn thành nhập các thông tin còn thiếu. 

- Có thể nhập thông tin Tổ chuyên môn cho trường, tương tự như admin trường 

- Tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng Cơ sở giáo dục phổ thông, yêu cầu 

nhập minh chứng cho các tiêu chuẩn, tiêu chí không bắt buộc. 

- Tải bảng tổng hợp ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng 

lên hệ thống. 

- Đánh gía toàn bộ giáo viên trong trường theo chuẩn giáo viên, phó hiệu trưởng theo 

chuẩn hiệu trưởng CSGDPT 

- Xem được thông tin đánh giá của Phòng/sở đối với mình 

- Xem thông tin các báo cáo. 

 Admin phòng 

- Đánh giá toàn bộ hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng CSGDPT của các trường trực 

thuộc phòng GD quản lý 

- Xem được kết quả tự đánh giá của giáo viên/Phó hiệu trưởng, hiệu trưởng đánh giá 

giáo viên/Phó hiệu trưởng của các giáo viên/Phó hiệu trưởng trực thuộc phòng.  

- Xem thông tin các báo cáo tương ứng 

 Admin sở 

- Đánh giá toàn bộ hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng CSGDPT của các trường trực 

thuộc Sở GD quản lý 

- Xem được kết quả đánh giá của Giáo viên/Phó hiệu trưởng của toàn bộ giáo 

viên/Phó hiệu trưởng thuộc Sở GD&ĐT.  

- Xem thông tin các báo cáo tương ứng 

Một số lưu ý của hệ thống TEMIS:  

 Hệ thống TEMIS chỉ phục vụ cho đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên/hiệu trưởng 

cho các trường cấp 1, 2, 3. Đối với các trường mầm non thì chưa triển khai hệ thống 

này cho mầm non.  

 Đối với các giáo viên có quá trình chuyển công tác từ trường A sang trường mới là 

trường B thì thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp trên trường B. Bản chất đánh giá 

chuẩn nghề nghiệp trên hệ thống TEMIS là ghi lại kết quả đánh giá của năm học 2019-

2020. Ngoài ra việc đánh giá cho năm trước nên hệ thống TEMIS Không lưu được lịch 

sử công tác của giáo viên. 

 

 

 

 


