
            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trong huyện.

Thực hiện Công văn số 1399/SGDĐT-VP ngày 30/6/2022 của Sở GDĐT 
tỉnh Quảng Nam về việc  báo cáo danh sách cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt 
chuẩn về trình độ đào tạo và danh sách đăng ký tham gia đào tạo nâng trình độ 
chuẩn năm 2023.

Để tổng hợp tình hình cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ 
đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019 báo cáo về Sở GDĐT, đồng thời, xây dựng 
Kế hoạch đào tạo nâng trình độ chuẩn đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 
theo Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2023, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường trong huyện thực hiện một số nội dung 
sau đây:

1. Báo cáo danh sách và tổng hợp số lượng cán bộ quản lý, giáo viên chưa 
đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019, tính đến ngày 
30/6/2022 (báo cáo theo cấp học tương ứng tại biểu mẫu: 2a, 2b, 2c đính kèm). 
Báo cáo của các đơn vị gửi File mềm về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (Đ/c 
Nhật nhận) chậm nhất là ngày 05/7/2022. (Danh sách này không bao gồm các cá 
nhân đã được cử đi học nâng trình độ chuẩn năm 2021, 2022; các cá nhân tự 
nguyện tham gia học nâng trình độ chuẩn hiện đang theo học)

2. Cử cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 
2023 theo Nghị định số 71/2000/NĐ-CP. Khi lập danh sách, các đơn vị phải căn 
cứ vào chuyên ngành đã được đào tạo của giáo viên để xác định chuyên ngành 
đào tạo nâng chuẩn phù hợp, tránh tình trạng đăng ký nâng trình độ chuẩn không 
đúng theo chuyên ngành đã được đào tạo (Ví dụ: Giáo viên tiểu học có bằng tốt 
nghiệp cao đẳng Âm nhạc được đăng ký nâng trình độ chuẩn lên Đại học Âm 
nhạc, không được đăng ký nâng chuẩn lên Đại học chuyên ngành giáo viên tiểu 
học).

3. Thủ tục báo cáo như sau:
- Tờ trình đề nghị nâng trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP năm 2023;
- Danh sách đăng ký đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2023 (theo cấp học 

-Mẫu 3a, 3b, 3c); 
- Hồ sơ đăng ký đào tạo nâng trình độ chuẩn của mỗi giáo viên, gồm:
+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu đính kèm);
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+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 
+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) 

(đối với giáo viên mầm non và tiểu học) hoặc cao đẳng (đối với giáo viên tiểu học 
và THCS);

+ Bản sao có chứng thực bảng điểm học tập hoặc học bạ TCCN, cao đẳng;
+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (nếu có); 
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);
+ Bản sao có chứng thực CMND hoặc Thẻ căn cước công dân.
Hồ sơ đề nghị (gồm văn bản có ký đóng dấu của đơn vị và hồ sơ của cá 

nhân) nâng trình độ chuẩn theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP năm 2023 của đơn vị 
gửi về Phòng GDĐT (Bộ phận TCCB tiếp nhận) trước ngày 15/7/2022.

Lưu ý: Phòng GDĐT chỉ báo cáo về Sở GDĐT phê duyệt danh sách thí 
sinh đủ điều kiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo đối với các trường hợp giáo 
viên có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

3. Các đơn vị phải có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ đăng ký dự tuyển của 
của giáo viên và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng GDĐT 
đối với những sai sót về nội dung các thông tin đăng ký. Mọi khiếu kiện, khiếu 
nại của giáo viên đối với việc thanh toán chế độ đào tạo liên quan đến những sai 
sót trong quá trình nhập dữ liệu và lập danh sách các đơn vị phải có trách nhiệm 
giải quyết và giải trình với Ủy ban nhân dân huyện. 

Lưu ý: Yêu cầu tất cả các đơn vị trường học phải thực hiện báo cáo, nếu tại 
biểu mẫu 2a, 2b, 2c đơn vị không có người thuộc diện trên ghi “Không” ở nội 
dung tương ứng của biểu báo cáo. 

Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị 
trường học trong huyện nghiêm túc triển khai thực hiện../.

Nơi nhận:
- Như kính gửi; 
- Phòng Nội vụ (để phối hợp);
- Lưu VT, TCCB.
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