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Kính gửi: UBND huyện Cẩm Thủy 

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 1938/UBND-NV ngày 20/8/2021 của 

UBND huyện Cẩm Thủy về việc đồng ý cho phép tuyển dụng giáo viên Tin học đối 

với những người đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhưng chưa đạt chuẩn. 

Sau khi khi nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện, Sở Nội vụ có ý kiến như 

sau: 

Liên quan đến nội dung đề nghị của UBND huyện Cẩm Thủy, ngày 16/6/2021, 

Sở Nội vụ đã có Công văn số 1392/SNV-CCVC, Công văn số 1393/SNV-CCVC báo 

cáo và đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho tỉnh Thanh Hóa được 

tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông đối với các trường hợp có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; trong thời hạn 02 năm sau khi trúng tuyển, 

viên chức phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại các 

Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021, Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT 

ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tuy nhiên, ngày 23/6/2021, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 636/NGCBQLGD-CSNGCB trả lời và đề nghị 

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa thực hiện đúng các quy định hiện hành đối với việc tuyển 

dụng và hợp đồng giáo viên theo Thông tư số 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (có văn bản gửi kèm). 

Vì vậy, Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện Cẩm Thủy căn cứ hướng dẫn tại Công 

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

lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Thông tư số 02, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021; Thông tư số 11, 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 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 của các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND huyện Cẩm Thủy để thực hiện thông báo và tiếp nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển đối với giáo viên tin học theo quy định hiện hành. 

Đới 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, đề 

nghị UBND huyện hướng dẫn cho các đối tượng này tiếp tục tham gia, hoàn thiện các 

khóa bồi dưỡng và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT, CCVC. 
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