
BẢNG MÃ HÓA CÁC MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN GIÁO VIÊN (MẪU) 

Tiêu chuẩn Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng Mô tả minh chứng Tên file tải lên phần mềm 

 

 

 

Tiêu chuẩn 1 

Phẩm chất 

nhà giáo 

 

Tiêu chí 1 

Đạo đức 

nhà giáo 

MC001 Minh chứng TC1 Bản đánh giá xếp loại viên chức 20-21 Phiếu xếp loại viên chức 

MC002 Minh chứng TC1 Bản đánh giá đảng viên cuối năm (đối với 

GV là đảng viên 

Phiếu đánh giá đảng viên 

MC003 Minh chứng TC1 Hành động vượt qua khó khăn để thực hiện 

mục tiêu và kế hoạch dạy học 

Hình ảnh dạy học trực tuyến 

 

 

Tiêu chí 2 

Phong cách 

nhà giáo 

MC004 Minh chứng TC1 Bản đánh giá xếp loại viên chức 20-21 Phiếu xếp loại viên chức 

MC005 Minh chứng TC1 Bản đánh giá đảng viên cuối năm (đối với 

GV là đảng viên 

Phiếu đánh giá đảng viên 

MC006 Minh chứng TC1 Kết quả học tập rèn luyện của học sinh 

năm học 20-21 

Bảng tổng hợp kết quả học tập 

và xếp loại học sinh (GVCN: 

lớp, GVBM: môn dạy) 

MC007 Minh chứng TC1 Giấy khen GV có phong cách mẫu mực 

(Người tốt việc tốt, Hiến máu, Gia đình 

văn hóa…) 

Ảnh Giấy khen 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2 

Phát triển 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Tiêu chí 3 

Phát triển 

chuyên 

môn bản 

thân 

MC001 Minh chứng TC2 Bằng cấp về đào tạo bồi dưỡng chuyên 

môn; Chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng 

chuyên môn,  

Ảnh Bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, 

chứng nhận BDTX 

MC002 Minh chứng TC2 Kế hoạch BDTX Ảnh  

MC003 Minh chứng TC2 Giấy chứng giáo viên dạy giỏi  Ảnh Giấy chứng nhận 

Tiêu chí 4 

Xd kế 

hoạch dạy 

học và giáo 

dục… 

MC004 Minh chứng TC2 Phiếu đánh giá phân loại viên chức Ảnh  

MC005 Minh chứng TC2 Kế hoạch dạy học bộ môn, LBG Ảnh 

MC006 Minh chứng TC2 Sinh hoạt chuyên môn, Kết quả học tập rèn 

luyện của học sinh năm học 20-21 

Ảnh Sổ sinh hoạt tổ chuyên 

môn, Bảng tổng hợp kết quả 

Tiêu chí 5 

Sử dụng 

PP dạy 

học… 

MC007 Minh chứng TC2 Phiếu dự giờ đánh giá xếp loại GV từ khá 

trở lên 

Ảnh Phiếu dự giờ 

MC008 Minh chứng TC2 Kết quả học tập rèn luyện của học sinh 

năm học 20-21 

Bảng tổng hợp kết quả 

Tiêu chí 6 

Kiểm tra 

đánh giá… 

MC009 Minh chứng TC2 Phiếu dự giờ đánh giá xếp loại GV từ khá 

trở lên ,Kết quả học tập rèn luyện của học 

sinh năm học 20-21 

Ảnh Phiếu dự giờ 

Bảng tổng hợp kết quả 

MC010 Minh chứng TC2 Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi Ảnh Giấy khen 



Tiêu chuẩn Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng Mô tả minh chứng Tên file tải lên phần mềm 

 

 Tiêu chí 7 

Tư vấn và 

hỗ trợ học 

sinh 

MC011 Minh chứng TC2 Kết quả học tập rèn luyện của học sinh 

năm học 20-21 

Sổ điểm cá nhân 20-21 

MC012 Minh chứng TC2 Phiếu dự giờ tiết HĐNGLL hoặc tiết SHL 

được xếp loại khá trở lên 

Phiếu dự giờ  

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3 

Xây dựng môi 

trường giáo 

dục 

Tiêu chí 8 

 Xây dựng 

văn hóa 

nhà trường 

MC001 Minh chứng TC3 Bản đánh giá xếp loại viên chức 20-21 Phiếu xếp loại viên chức 

MC002 Minh chứng TC3 Bản đánh giá đảng viên cuối năm (đối với 

GV là đảng viên 

Phiếu đánh giá đảng viên 

MC003 Minh chứng TC3 Giấy chứng giáo viên dạy giỏi, CSTĐ, 

LĐTT… 

Ảnh Giấy chứng nhận 

Tiêu chí 9 

Thực hiện 

quyền dân 

chủ trong 

nhà trường 

MC004 Minh chứng TC3 Bản đánh giá xếp loại viên chức 20-21 Phiếu xếp loại viên chức 

MC005 Minh chứng TC3 Bản đánh giá đảng viên cuối năm (đối với 

GV là đảng viên 

Phiếu đánh giá đảng viên 

Tiêu chí 10 

Thực hiện 

xây dựng 

trường học 

an toàn 

MC006 Minh chứng TC3 Bản đánh giá xếp loại viên chức 20-21 Phiếu xếp loại viên chức 

MC007 Minh chứng TC3 Bản đánh giá đảng viên cuối năm (đối với 

GV là đảng viên 

Phiếu đánh giá đảng viên 

MC008 Minh chứng TC3 Kết quả học tập rèn luyện của học sinh 

năm học 20-21 

Bảng tổng hợp kết quả 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4 

Phát triển mối 

quan hệ giữa 

gia đình, nhà 

trường và xã 

hội 

Tiêu chí 11 

Tạo dựng 

mối quan 

hệ hợp tác 

với CMHS 

MC001 Minh chứng TC4 Bản đánh giá xếp loại viên chức 20-21 Phiếu xếp loại viên chức 

MC002 Minh chứng TC4 Bản đánh giá đảng viên cuối năm (đối với 

GV là đảng viên 

Phiếu đánh giá đảng viên 

MC003 Minh chứng TC4 Kết quả học tập rèn luyện của học sinh 

năm học 20-21 

Sổ điểm cá nhân 20-21 

MC004 Minh chứng TC4 Phối hợp với cha mẹ học sinh Giấy mời họp phụ huynh 

Tiêu chí 12 

Phối hợp 

giữa gđ và 

nhà trường 

MC005 Minh chứng TC4 Phối hợp với cha mẹ học sinh Giấy mời họp phụ huynh 

MC006 Minh chứng TC4 Kết quả học tập rèn luyện của học sinh 

năm học 20-21 

Sổ điểm cá nhân 20-21 

Tiêu chí 13 

Phối hợp 

giữa gđ và 

nhà trường 

MC007 Minh chứng TC4 Phối hợp với cha mẹ học sinh, thông báo 

trên sổ LLĐT 

Giấy mời họp phụ huynh 

MC008 Minh chứng TC4 Kết quả học tập rèn luyện của học sinh 

năm học 20-21 

Sổ điểm cá nhân 20-21 

  



Tiêu chuẩn Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng Mô tả minh chứng Tên file tải lên phần mềm 

 

Tiêu chuẩn 5 

Sử dụng ngoại 

ngữ, CTTT 

 

 

Tiêu chí 14 

Sử dụng 

Ngoại ngữ 

MC001 Minh chứng TC5 Chứng chỉ Ngoại ngữ (nếu có) Ảnh chứng chỉ 

Tiêu chí 15 

Sử dụng 

CNTT 

MC002 Minh chứng TC5 Chứng chỉ CNTT (nếu có) Ảnh chứng chỉ 

 

- Để đánh giá được trên phần mềm Temis, thầy cô nghiên cứu các văn bản sau: Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD; 

Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT hoặc Hướng dẫn rà soát minh chứng theo Công văn 488/CV-ETEP tôi đã gửi các thầy cô. 

- Mỗi Tiêu chí, thầy cô có thể dùng đầy đủ (tối đa) minh chứng theo tài liệu hướng dẫn hoặc ít nhất là phải 01 minh chứng.  

- Trên đây, tôi đã mã hóa các minh chứng làm mẫu giúp các thầy cô theo cách tinh gọn đơn giản nhất để thầy cô tạo minh 

chứng và up lên phần mềm. Các minh chứng được sử dụng lại rất nhiều, vì vậy thầy cô cũng không phải mất quá nhiều công 

sức để tạo file. 

Tuy vào chức năng, nhiệm vụ thầy cô có thể áp dụng Bảng mã hóa minh chứng trên (thêm minh chứng hoặc bớt minh 

chứng) đối với cá nhân mình một phù hợp nhất. 

(Minh chứng phải được chụp ảnh hoặc scane tải lên phần mềm, không dung được file word) 

Chúc thầy cô thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh giá của mình! 


