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Ngày 03/02/2021, Sở Nội vụ có Văn bản số 165/SNV-CCVC v/v tổ chức các 

lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch công 

chức và tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 gửi đến các sở, 

ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thực hiện việc cập nhật và áp dụng văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc quy 

định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học, các trường THCS 

công lập được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết tại các Thông tư số: 

01/2021/TT-BGDĐT, số 02/2021/TT-BGDĐT và số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên các bậc mầm non, tiểu 

học và THCS được bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp, được 

bổ nhiệm và xếp lương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi 

trao đổi thống nhất với các cơ quan có liên quan và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại 

Lào Cai, Sở Nội vụ thông báo điều chỉnh, bổ sung việc tổ chức thực hiện các lớp bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2021 và một số nội 

dung có liên quan, cụ thể: 

1. Điều chỉnh, bổ sung các nội dung bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên năm 2021.  

Bổ sung thêm 02 nội dung bồi dưỡng, gồm: chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng III và chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III. Sau 

khi điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các quy định mới, việc bồi dưỡng chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên năm 2021, như sau: 

1.1. Về nội dung, đối tượng và chỉ tiêu bồi dưỡng: 

TT Tên lớp Đối tượng  
Ghi 

chú 

1 

Bồi dưỡng 

tiêu chuẩn 

CDNN giáo 

viên mầm 

non hạng II 

CBQL, GV mầm non có một trong các điều kiện sau: 1. 

Đang giữ chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên mầm 

non hạng II, có trình độ đạt tiêu chuẩn CDNN giáo viên MN 

hạng II mới nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng CDNN giáo 

mầm non hạng II để xét xếp hạng CDNN giáo viên MN hạng 

II mới;  

2. Đang giữ CDNN giáo viên mầm non hạng III có nhu cầu 

thi thăng hạng II. 

 

2 
Bồi dưỡng 

tiêu chuẩn 

CBQL, GV mầm non có một trong các điều kiện sau: 1. 

Đang giữ CDNN giáo viên mầm non hạng III, có trình độ 

Bổ 

sung 



CDNN giáo 

viên mầm 

non hạng III 

CĐSP MN trở lên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng 

CDNN hạng III để xét chuyển sang CDNN giáo viên mầm 

non hạng III mới;  

2. Đang giữ CDNN giáo viên mầm non hạng IV, đã có bằng 

tốt nghiệp CĐSP MN trở lên, nhưng chưa có chứng chỉ bồi 

dưỡng CDNN giáo viên MN hạng III để xét xếp sang hạng 

CDNN giáo viên MN hạng III (mới). 

3 

Bồi dưỡng 

tiêu chuẩn 

CDNN giáo 

viên tiểu 

học hạng II 

CBQL, GV tiểu học có một trong các điều kiện sau: 1. Đang 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II nhưng 

chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng CDNN giáo viên tiểu học hạng 

II để xét xếp sang CDNN hạng 2 mới;  

2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 

III có nhu cầu thi thăng hạng II. 

 

4 

Bồi dưỡng 

tiêu chuẩn 

CDNN giáo 

viên tiểu 

học hạng III 

CBQL, GV tiểu học có một trong các điều kiện sau: 1. Đang 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, có 

trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn CDNN giáo viên tiểu học 

hạng III mới (ĐHSP trở lên) nhưng chưa có chứng chỉ bồi 

dưỡng CDNN giáo viên tiểu học hạng III để xét xếp sang 

CDNN giáo viên tiểu học hạng III mới;  

2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 

IV, có trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn CDNN giáo viên 

tiểu học hạng III mới nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng 

CDNN giáo viên tiểu học hạng III để xét chuyển sang CDNN 

hạng III mới. 

Bổ 

sung 

5 

Bồi dưỡng 

tiêu chuẩn 

CDNN giáo 

viên THCS 

hạng II 

CBQL, GV THCS có một trong các điều kiện sau:  

1. Đang giữ CDNN giáo viên THCS hạng II nhưng chưa có 

chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS 

hạng II để xét chuyển sang CDNN giáo viên THCS hạng II 

mới;  

2. Đang giữ CDNN giáo viên THCS hạng III có nhu cầu thi 

thăng hạng CDNN hạng II. 

 

6 

Bồi dưỡng 

tiêu chuẩn 

CDNN giáo 

viên THCS 

hạng III 

CBQL, GV THCS đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo 

viên THCS hạng III, có trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn 

CDNN giáo viên THCS hạng III mới  nhưng chưa có chứng 

chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 

III để xét chuyển sang CDNN giáo viên THCS hạng III mới ;  

 

1.2. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức bồi dưỡng:  

- Thời gian: Các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng I, II, 

III; tiểu học hạng II, III; THCS hạng II, III: Tuyển sinh tháng 2-3/2021, học tập từ 

tháng 3-4/2021, vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Căn cứ vào số lượng viên 

chức đăng ký tham gia bồi dưỡng theo đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, Sở Nội vụ phối hợp với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên có phương án mở lớp, 

thời gian khai giảng và lịch bồi dưỡng chi tiết từng lớp để thông báo đến các huyện, thị 

xã, thành phố trong tỉnh. 

- Địa điểm: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13 - Phường 

Bình Minh - TP Lào Cai hoặc tại các huyện, thành phố (nếu đủ số lượng thành lập lớp). 



-  Hình thức tổ chức: Để tạo điều kiện thuận lợi cho CBQL, giáo viên tham gia 

học tập, các lớp bồi dưỡng sẽ kết hợp 2 hình thức học tập trung và trực tuyến (online). 

1.3. Kinh phí: Do người học đóng góp theo quy định của Phân hiệu Đại học 

Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. 

1.4. Thời gian các huyện, thành phố, thị xã gửi danh sách viên chức đăng ký 

tham gia bồi dưỡng về Sở Nội vụ: Trước ngày 15/3/2021 

2. Về việc quản lý và sử dụng Chứng chỉ bồi dưỡng 

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên là 

một trong những điều kiện để xếp hạng, bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên theo 

từng hạng chức danh nghề nghiệp. Đối với tỉnh Lào Cai, tính đến thời điểm hiện tại chỉ 

có Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai được phép tổ chức bồi dưỡng chuẩn 

chức danh nghề nghiệp giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học và THCS cho tỉnh 

Lào Cai. Chứng chỉ bồi dưỡng do Đại học Sư phạm Thái Nguyên cấp và quản lý. 

Ngoài Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, đến nay UBND tỉnh Lào Cai chưa 

phê duyệt cho tổ chức hoặc cơ sở đào tạo bồi dưỡng nào khác vào giảng dạy tại Lào 

Cai về nội dung trên. Do vậy, việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, tiểu học và THCS tỉnh Lào Cai của một số tổ 

chức, cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngoài Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai hiện 

nay là vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai. Theo đó, giáo viên của tỉnh Lào Cai đang 

nắm giữ, sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp do các tổ chức, 

cơ sở đào tạo bồi dưỡng này cấp sẽ không được xem xét xếp hạng, bổ nhiệm và xếp 

lương theo quy định. 

Qua thông tin phản ánh trực tiếp của một số cán bộ, giáo viên cho thấy, gần đây 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai có hiện tượng một số giáo viên tự ý tham gia bồi dưỡng theo 

các kênh đào tạo, bồi dưỡng không chính thống của một số tổ chức, cơ sở đào tạo bồi 

dưỡng chưa được tỉnh cấp phép vào giảng dạy cho cán bộ, giáo viên của tỉnh, không 

có sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Việc cán bộ, viên chức tự ý tham 

gia bồi dưỡng hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử cán bộ, viên chức tham gia bồi 

dưỡng tại các tổ chức, cơ sở đào tạo bồi dưỡng không được tỉnh cấp phép là vi phạm 

nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý và phân cấp quản lý trong đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức được quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 

19/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan 

chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh và làm rõ về thông tin trên, nếu có dấu hiệu vi 

phạm, tùy theo mức độ sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền 

xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  

Nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và nghĩa vụ học tập bồi dưỡng nâng cao 

trình độ, đáp ứng tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức, Sở 

Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng: Nội vụ, Giáo 

dục và Đào tạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Rà soát kỹ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của từng giáo viên, tao điều kiện 

thuận lợi để CBQL, giáo viên tham gia bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn quy định, không 

để xảy ra tình trạng viên chức không được xếp hạng chức danh nghề nghiệp theo các 

Thông tư của Bộ GD&ĐT do thiếu chứng chỉ bồi dưỡng. 



- Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên được biết để có kế hoạch học tập, chủ 

động đăng ký tham gia bồi dưỡng theo đúng phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức và quy trình tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh. 

- Quản lý tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức trên đại bàn, có biện pháp 

xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm các quy định của TW, của tỉnh về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, tự ý đăng ký các khóa bồi dưỡng không có sự 

quản lý của cơ quan có thẩm quyền (có thể dẫn đến tình trạng mua, bán sử dụng văn 

bằng, chứng chỉ giả).  

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ 

đạo và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai việc bồi dưỡng chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên năm 2021 tại địa phương. Nếu phát hiện có vi phạm không 

thuộc thẩm quyền xử lý, đề nghị kịp thời thông tin, phản ảnh về Sở Nội vụ để tổng 

hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý theo quy định. 
 

Nơi nhận:            KT. GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;               PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Phòng Nội vụ     huyện, thị xã, 

- Phòng GD&ĐT  thành phố trong tỉnh; 

- Lưu: VT, CCVC. 

         (đã ký) 

 
 

 

              Giàng Thị Bằng 
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