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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020 

 

THÔNG TƯ 

Quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non,  

tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo 
 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định sử dụng 

giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào 

tạo.  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục  

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo 

quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo không thuộc đối tượng thực hiện lộ 

trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định trong các cơ sở giáo dục 

mầm non; trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp 

học có cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở; trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục 

khác thực hiện chương trình phổ thông cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở; trung 

tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 

thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở (sau đây gọi chung 

là cơ sở giáo dục). 

DỰ THẢO 2 

Ngày 18/5/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-123-2016-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-co-quan-ngang-bo-321514.aspx
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Điều 3. Sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo 

1. Giáo viên trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có 

hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc 

được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có 

đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy 

định. 

 2. Giáo viên trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có 

hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và 

có một năm được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức không hoàn thành 

nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp cho đến khi nghỉ hưu 

theo quy định. 

3. Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện 

theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định. 

Điều 4. Sử dụng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ 

chuẩn được đào tạo 

1. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề với 

năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn 

hiệu trưởng trở lên hoặc được phân loại, đánh giá công chức, viên chức xếp vào 

mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục đảm nhiệm chức vụ 

quản lý trường học đến hết nhiệm kì bổ nhiệm. Sau khi kết thúc nhiệm kì, không 

thực hiện bổ nhiệm lại chức vụ quản lý trường học mà bố trí làm nhiệm vụ khác 

phù hợp đến khi nghỉ hưu theo quy định. 

2. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề với 

năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt 

chuẩn hiệu trưởng và có một năm được phân loại, đánh giá công chức, viên chức 

xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đảm nhiệm chức vụ quản lý 

trường học và bố trí làm nhiệm vụ giảng dạy hoặc được sắp xếp tham gia bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp. 

3. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ 

hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu 

theo quy định. 
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Điều 5. Kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa 

đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo 

1. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, báo cáo phòng giáo dục 

và đào tạo để tổng hợp. Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với phòng nội 

vụ xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố trực thuộc 

tỉnh (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân huyện) phê duyệt thực hiện. 

2. Kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng 

trình độ chuẩn được đào tạo xây dựng, bao gồm: 

a) Số lượng, danh sách giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc đối 

tượng quy định Điều 3, Điều 4 Thông tư này;  

b) Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm 

khác phù hợp đối với giáo viên, cán bộ quản lý thuộc đối tượng quy định tại khoản 

2 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư này; 

c) Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Thông tư này; 

b) Các đơn vị khác thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Cục Nhà 

giáo và Cán bộ quản lý giáo dục kiểm tra, giám sát việc triển khai Thông tư này. 

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

a) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp, sử dụng giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; bố trí các nguồn 

kinh phí để thực hiện kế hoạch; 

b) Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng giáo viên, 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; 

c) Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục bố trí sang vị trí việc làm khác. 
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3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện  

a) Phê duyệt kế hoạch bố trí, sắp xếp, sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; 

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; bố trí, sắp xếp sử dụng nhà 

giáo chưa đáp ứng trình độ chuẩn đúng mục tiêu, kế hoạch; 

c) Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục bố trí sang vị trí việc làm khác. 

4. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo 

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, 

cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện Thông tư này theo thẩm quyền; 

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng nhà giáo chưa đáp 

ứng trình độ chuẩn được đào tạo; cập nhật, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kế 

hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ 

chuẩn được đào tạo của tỉnh và các nội dung khác theo yêu cầu; 

c) Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục bố trí sang vị trí việc làm khác. 

5. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo 

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Thông tư này theo thẩm quyền; 

b) Chủ trì, phối hợp với phòng nội vụ xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp sử 

dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được 

đào tạo trình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt thực hiện; 

c) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục bố trí sang vị trí việc làm khác. 

6. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo  

a) Căn cứ Điều 2 Nghị định số       /2020/NĐ-CP ngày   tháng     năm 2020 

của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng chuẩn đào tạo của giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở xác định, lập danh sách và đề xuất phương án sử 

dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được 

đào tạo;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-69-2017-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-giao-duc-va-dao-tao-350206.aspx
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b) Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; 

c) Tạo điều kiện để giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham gia các 

khóa bồi dưỡng theo quy định. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2020. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 22/2006/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 

2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng 

giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn. 

Điều 9. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; 

thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục 

và đào tạo; cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Thông 

tư này./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Bộ trưởng; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo; 

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Công báo; 

- Website của Chính phủ; 

- Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản). 

              KT.BỘ TRƯỞNG 

                THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

           Phạm Ngọc Thưởng 
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