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điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh 

nghề nghiệp hiện hành   

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về 

việc xử lý đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, 

công chức, viên chức; Công văn số 1953-CV/TU ngày 05/6/2020 của Tỉnh ủy 

Đắk Nông về việc thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí 

thư;  

 Qua rà soát, kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục tuyển dụng 

đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý, Sở Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

 1. Trên cơ sở rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng chức danh nghề 

nghiệp theo quy định hiện hành (văn bằng, chứng chỉ) của đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình. Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thông 

báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn để được biết 

và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên còn thiếu điều 

kiện, tiêu chuẩn được đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh 

nghề nghiệp trước ngày 31/12/2020, sao cho vừa đảm bảo được việc dạy và học 

trong nhà trường, vừa đảm bảo được thời gian đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu 

chuẩn. 

2. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên (thiếu Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2, 

Chứng chỉ tin học) và đối với nhân viên (thiếu Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1, Chứng 

chỉ tin học) thì khẩn trương đi học để có Chứng chỉ theo quy định. Ngoài ra, có 

thể học và thi để có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu 

sử dụng tiếng dân tộc thay thế cho Chứng chỉ ngoại ngữ. 

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 

2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam. 

3. Trong thời gian cán bộ, giáo viên, nhân viên còn thiếu điều kiện, tiêu 

chuẩn đi học được hưởng lương và các chế độ phụ cấp (nếu có) theo quy định 

hiện hành.  

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức 

danh nghề nghiệp hiện hành, các cá nhân đi học tự túc. 
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4. Sau thời hạn ngày 31/12/2020, cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa hoàn 

thiện đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành thì đều phải thu hồi 

quyết định tuyển dụng. 

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo 

(qua phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính) về việc hoàn thành đầy đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trước ngày 22/01/2021. 

Hồ sơ báo cáo gồm: 

- Các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, giáo viên, nhân viên thể hiện việc đã 

đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Đánh giá, nhận xét của người đứng đầu đơn vị (đánh giá phân loại hàng 

năm) về mức độ hoàn thành nhiệm vụ, phẩm chất đao đức, uy tín trong 5 năm (từ 

năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020).  

Trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên chuyển công tác qua nhiều đơn vị 

thì Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm trao đổi bằng văn bản với đơn vị mà cán 

bộ, giáo viên, nhân viên đã công tác trước đây để làm cơ sở nhận xét, đánh giá. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn 

trương nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCBTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 
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