
BÌNH XÉT THI ĐUA 

NHANH- CHÍNH 

XÁC- CÔNG BẰNG 

DỰA TRÊN BẢN MÔ 

TẢ CÔNG VIỆC



Hiệu quả sử dụng 

 Các bước bình xét: 4 bước: 

+Cá nhân (*)

+Tổ

+Trường

+Phòng 

 Tính hiệu quả

+ GV từ vị trí bị đánh giá trở thành người chủ

động đánh giá 



Tính hiệu quả (tiếp) 

+ Thời gian đánh giá nhanh hơn 

+ Không gây ra tranh cãi tiêu cực trong quá trình 

bình xét, không gây ức chế sau bình xét. 

+ Chính xác (vì dựa trên chỉ số)

+ Công bằng hơn do không dựa trên cảm tính 

+ Cán bộ quản lý nhà trường không bị căng thẳng 

trước, trong và sau quá trình bình xét. 

+ Giáo viên, nhân viên không bị lo lắng. 



Làm thế nào để có bản mô tả

công việc này

 Họp toàn thể hội đồng để xây dựng bản mô tả

công việc theo các bước: 

+ Xác định các vị trí công việc 

+ Xác định những công việc của từng vị trí 

+Xác định chỉ số

+ Thống nhất chỉ số (chung toàn trường)

+ Tài liệu hóa (có đánh máy và rà soát kỹ lưỡng)

+Giao nhận giữa Hiệu trưởng và từng cá nhân 

trong nhà trường  



Khó khăn và giải pháp 

 Nhiều chỉ số và chia bậc khác nhau 

 Có chuyên gia làm hội thảo mẫu với một trường 

 Tập huấn cho cán bộ phòng và BGH các 

trường 

 Hướng dẫn cách triển khai hội thảo ở trường 

(xây dựng thiết kế mẫu của hội thảo) 



Những hỗ trợ để đưa bản mô tả

công việc vào sử dụng 

 Phòng giáo dục ủng hộ về mặt chính sách áp 

dụng vào trường 

 Có sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật để tiến hành (hội 

thảo mẫu, hỗ trợ trong quá trình điều hành hội 

thảo ở cấp trường)

 Hỗ trợ của tổ chức ChildFund để quy trình này 

thực sự được sử dụng (vận động lãnh đạo các 

cấp từ phòng GD đến BGH trường, kinh phí, 

văn phòng phẩm thực hiện)






