UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 1000/GDĐT
V/v Triển khai trình độ giáo viên
theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP
và viên chức kế toán theo Thông tư
77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định
161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công
chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định 71/2020/NĐ-CP Nghị định Chính phủ ngày 30 tháng 6
năm 2020 Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của
giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày
14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm
non; Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;
Thông tư Liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập;
Thực hiện Công văn số 1424/SGDĐT-TCCB ngày 28/7/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Triển khai Thông tư số
77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn,
nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán,
thuế, hải quan, dự trữ.
Đối chiếu Điều 72 Luật GD số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 quy định:
“a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với GV mầm non;
b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo
viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo
giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm”.
Thông tư số 77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Viên chức
ngạch Kế toán viên (mã số 06.032): Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc

chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; Tham gia chương trình bồi dưỡng
ngạch kế toán viên”.
Như vậy, cụ thể các đối tượng thực hiện nâng chuẩn được Quy định tại
Điều 2 Nghị định 71/2020/NĐ-CP như sau:
- Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên,
tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi
được nghỉ hưu theo quy định.
- Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo
viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn
đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ
07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi
được nghỉ hưu theo quy định.
- Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo
giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ
07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.
- Viên chức ngạch Kế toán viên (mã số 06.032): Có bằng tốt nghiệp Cao
đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; Tham gia chương
trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu đề nghị Hiệu trưởng các
đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai tới đội ngũ tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp. Kịp thời rà soát số lượng viên chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn, động viên
việc tự học, tự bồi dưỡng và ban hành ngay Tờ trình đề nghị về Phòng Giáo dục
và Đào tạo để có cơ sở tham mưu UBND thành phố về công tác đào tạo bồi
dưỡng (mẫu danh sách).
Thời gian báo cáo chậm nhất 12/9/2020
Trên đây là công văn triển khai về trình độ theo tiêu chuẩn, hạng chức
danh nghề nghiệp viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Hiệu trưởng
các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện. Hàng năm, kịp thời báo cáo kết quả,
những khó khăn, vướng mắc về Phòng Giáo dục và Đào tạo./.
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