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THÔNG BÁO 

Về việc không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người đăng ký 

dự tuyển vào vị trí giáo viên Tin học đã có bằng cử nhân các chuyên ngành 

phù hợp, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
 

 
 

Trên cơ sở số lượng người làm việc hiện có so với số lượng người làm việc 

được giao năm 2021 tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện, ngày 19/7/2021 

Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc tuyển 

dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021. Trong đó có 

yêu cầu về trình độ đào tạo đối với vị trí giáo viên tin học tiểu học: Có bằng cử 

nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học hoặc bằng cử nhân các chuyên 

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

Tại Công văn số 12282/UBND-THKH ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện Cẩm Thủy, thì yêu cầu về trình độ chuyên môn cụ thể đối 

với vị trí giáo viên tin học tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư 

phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

Mặt khác, theo Công văn số 636/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 23/6/2021 

của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (có 

bản sao Công văn số 636/NGCBQLGD-CSNGCB gửi kèm), thì tiêu chuẩn tuyển 

dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 

02,03,04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông công lập. Theo đó, đối với môn học chưa đủ giáo viên 

có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì có thể tuyển dụng người có bằng 

cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 
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cho giáo viên các cấp học theo Chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành (Thông tư số 11,12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021). 

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của huyện, thì 

hiện nay có rất nhiều trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành Tin học và đã có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo các quy định trước đây của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo 

chương trình quy định tại các Thông tư số 11,12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển vào 

vị trí việc làm Giáo viên Tin học tiểu học, trong đó có nhiều trường hợp đã có thời 

gian hợp đồng lao động với với huyện từ trước ngày 31/12/2015 và đã chấm dứt 

hợp đồng lao động với huyện từ ngày 01/9/2016 theo Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 

07/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của 

Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức và Công văn số 7369/UBND-THKH ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm 

chức danh phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

UBND cấp huyện. Vì vậy, để tạo điều kiện cho những trường hợp nói trên và đặc 

biệt là những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của 

huyện được tham gia dự tuyển. Ngày 20/8/2021 Chủ tịch UBND huyện đã ban 

hành Công văn số 1938/UBND-NV về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 

đồng ý chủ trương cho huyện Cẩm Thủy được tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

đối với những trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành Tin học và đã có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo các quy định trước đây của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình 

quy định tại các Thông tư số 11,12/2021/TT-BGD ĐT ngày 05/4/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại Công văn số 2268/SNV-CCVC ngày 

31/8/2021 về việc phúc đáp Công văn số 1938/UBND-NV ngày 20/8/2021 của 

UBND huyện Cẩm Thủy, thì Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện căn cứ 

Công văn số 636/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 23/6/2021 của Cục Nhà giáo và 

Cán bộ quản lý giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 

12282/UBND-THKH ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện việc 

thông báo và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với giáo viên tin học theo quy 

định hiện hành. 

Xuất phát từ các lý do trên, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy thông báo việc 

không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên tin học (cả Trung tâm 
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Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và tiểu học) đối với những người 

đã có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên các cấp học theo Chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (theo Thông tư số 11,12/2021/TT-BGD ĐT ngày 

05/4/2021) để các tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện. Đối với các trường hợp 

chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nếu có nguyện vọng được 

tuyển dụng làm giáo viên, thì đề nghị cá nhân tiếp tục tham gia, hoàn thiện các 

khóa bồi dưỡng theo quy định và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong các kỳ tuyển 

dụng tiếp theo (nếu huyện có nhu cầu). 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa;   

- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Ban Tổ chức HU; 

 - Các phòng, ban chuyên môn;  

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- BBT Website Cẩm Thủy;  

- Lưu: VT, NV.  
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