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SỞ GDĐT KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 17/KH-THPT 

 
Hòn Đất, ngày 28 tháng 5 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức 

 Năm học 2019 - 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1108/SGDĐT-TCCB ngày 27 tháng 5 năm 2020 

của Sở GDĐT Kiên Giang về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và đánh 

giá cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục 

công lập, năm học 2019-2020; 

Trường THPT Hòn Đất xây dựng kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, 

viên chức và đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn năm học 2019-2020, 

cụ thể như sau: 

 I. Cách thức tổ chức: Tiến hành đánh giá một lần gồm hai nội dung: 

1.  Đánh giá, phân loại công chức, viên chức vào cuối năm học. 

2.  Đánh giá CBQL, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp. 

II. Đánh giá, phân loại công chức, viên chức vào cuối năm học 

1. Đối với công chức là cấp trưởng 

Thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính 

phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 

số 88/2017/NĐ-CP ngày 28/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP (Mẫu số 02). 

2. Đối với viên chức là Phó Hiệu trưởng, giáo viên và viên chức không 

trực tiếp giảng dạy 

Thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính 

phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 

số 88/2017/NĐ-CP ngày 28/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP (Mẫu số 03). 

3. Các đối tượng đang hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

ngày 17/11/2000 và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính 

phủ  

Việc đánh giá, phân loại đối tượng này do người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị trực tiếp đánh giá trên cơ sở công việc theo hợp đồng đã được ký kết. 

III. Đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn 

1. Đối với cán bộ quản lý là Hiệu trưởng  
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Thực hiện đánh giá theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 

20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ 

sở giáo dục phổ thông; Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 

01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 

số 14/2018/TT-BGDĐT. 

2. Đối với cán bộ quản lý là Phó Hiệu trưởng 

Thực hiện theo khoản 2, điều 16 của Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT 

ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn Hiệu 

trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. 

3. Đối với Giáo viên 

Thực hiện đánh giá theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD 

ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện 

Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT. 

IV. Tổ chức thực hiện 

- Đánh giá Ban Giám hiệu: 13h30, thứ 6 ngày 19/6/2020. 

- Các bộ phận tổng hợp theo dõi thi đua nộp về cho đ/c Tuấn Anh (hạn 

cuối: thứ 7, ngày 20/6/2020.  

- Các tổ họp đánh giá giáo viên, nhân viên: 13h30, thứ 2 ngày 22/6/2020. 

- Họp Hội đồng TĐ-KT: 13h30, thứ 4 ngày 24/6/2020. 

- Họp toàn thể Hội đồng: 14h00, thứ 6 ngày 26/6/2020. 

  Trên đây là kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm học 

2019- 2020. Đề nghị công chức, viên chức nhà trường nghiêm túc thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- BGH; 

- TTCM, CTCĐ; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Đã kí 

 

 
Nguyễn Thị Hồng Ánh 

                     
                              
 


