
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             

 

Số:         /HD-SGDĐT 
  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     
  

Nam Định, ngày       tháng  9  năm 2020 

HƯỚNG DẪN 

V/v xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện lộ trình  

nâng trình độ chuẩn được đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, THCS  
 

 

Căn cứ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy 

định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở (sau đây gọi tắt là Nghị định số 71); 

Căn cứ Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của 

giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2020– 202) (sau đây gọi tắt 

là Kế hoạch số 681); 

Thực hiện Công văn số 559/UBND-VP8, Công văn số 380/UBND-VP7 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình 

nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,  

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung để xây dựng kế hoạch 

hàng năm của các đơn vị như sau: 

1. Xây dựng chỉ tiêu cụ thể: 

a) Chỉ tiêu giai đoạn 1 (2020-2025): đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 bảo 

đảm đạt ít nhất: 

- 70% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương 

trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm. 

- 80 % số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương 

trình đào tạo được cấp bằng cử nhân. 

- 70% số giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành 

chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân. 

Chú ý:  

- Đối tượng là giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục công lập, dân 

lập tư thục trên địa bàn huyện được quy định tại Điều 1, Điều 2  Nghị định số 71.  

- Số lượng đăng ký đào tạo giai đoạn 1 (2020-2025) của các huyện, thành 

phố theo phụ lục đính kèm Hướng dẫn này. Khuyến khích các đơn vị tạo điều kiện, 

cử giáo viên thuộc diện được đào tạo nâng trình độ chuẩn hoàn thành nhiệm vụ 

trước thời hạn. 

b) Chỉ tiêu hàng năm 

 Căn cứ vào thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện thực tế của đơn vị, lập 

danh sách cử giáo viên tham gia đào tạo hàng năm gửi về phòng GDĐT để tổng hợp  

và tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hàng năm.  
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2. Việc cử giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn đảm bảo nguyên 

tắc theo Điều 3, Nghị định số 71. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm 

bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho giáo viên hợp lý để đảm bảo ổn định các 

hoạt động giáo dục của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được tham gia 

đào tạo dưới hình thức vừa học, vừa làm; bảo đảm các chế độ, chính sách đối với 

giáo viên theo quy định. 

3. Phòng GDĐT các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch số 681, tham mưu 

với Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện nâng trình độ chuẩn 

được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020. Nội 

dung của kế hoạch hàng năm theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Nghị định số 71. 

Sở GDĐT phối hợp với các Sở có liên quan tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế 

hoạch hàng năm của tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 15 Nghị định 

số 71.  

Kế hoạch thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020 của các huyện, thành phố gửi về Sở 

GDĐT (Phòng Tổ chức cán bộ nhận)  kèm theo các biểu mẫu (đính kèm Hướng 

dẫn này) đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ tccb@namdinh.edu.vn trước ngày 

23/9/2020.  

Sở GDĐT gửi kèm Hướng dẫn này Kế hoạch số 681và các biểu mẫu. Đề 

nghị các đơn vị thực hiện đúng quy định. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện, thành phố (để phối hợp); 
- Sở Nội vụ, Sở Tài chính (để phối hợp); 
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TCCB.                                                                                                                                                                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cao Xuân Hùng 
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