
BÁO CÁO TÓM TẮT 

Kế hoạch thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 theo Nghị định số 

71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ  
 

Luật Giáo dục 2019 quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 

các cấp học, trong đó có sự thay đổi đối với giáo viên mầm non (từ trung cấp lên 

cao đẳng), giáo viên tiểu học (từ trung cấp lên đại học), giáo viên trung học cơ sở 

(từ cao đẳng lên đại học). Mục đích chính của việc nâng trình độ chuẩn được đào 

tạo đối với giáo viên các cấp học nêu trên trước hết đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục phổ thông, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm của đội 

ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hội nhập với các nước trong khu vực và 

trên thế giới; đồng thời làm căn cứ để thực hiện chế độ chính sách cho nhà giáo. 

Để triển khai thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị 

định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực 

hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở.  

- Tại điểm a, khoản 1, Điều 4, Nghị định 71/2019/NĐ-CP: “Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch hàng năm thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn 

được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở”  

- Và  tại khoản 3, Điều 15. Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 

của Chính phủ quy định: “ UBND tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương quyết định dự toán chi ngân sách địa phương 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng 

trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên hàng năm theo kế hoạch. 

Để triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Nghị định số 

71/2020/NĐ-CP nêu trên,  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1761/KH-UBND 

ngày 01 tháng 4 năm 2021 thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo 

viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 và kính trình HĐND tỉnh quyết 

định bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo của 

giáo viên năm 2021. Cụ thể như sau: 

I.  Về thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 

Tổng số cán bộ, giáo viên toàn tỉnh là 20.802 người, trong đó bậc Mầm non 

là 4.473 người, Tiểu học là 7.193 người, THCS là 5.368 người, TH&THCS là 906 

người, THPT là 2.862 người, cụ thể như sau: 

 - Số CBQL, GV mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đạt trình độ được 

chuẩn đào tạo là 13.414/14.849 người (đạt 90,33%). 

- Số CBQL, GV mầm non, tiểu học và trung học cơ sở toàn tỉnh chưa đạt 

trình độ chuẩn được đào tạo và phải thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo 
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là 1.179/14.849 người (chiếm 7,9 %). Trong đó: Giáo viên mầm non: 119 người, 

giáo viên tiểu học: 528 người, giáo viên trung học cơ sở: 532 người. 

Bậc mầm non có: 119/3.694 người (chiếm 3.2%); 

Tiểu học có: 528/6089 người (chiếm 8.7 %); 

Trung học cơ sở có: 532/5066 người (chiếm 10,5 %).  

   II. Những nội dung chính của Kế hoạch 

1. Đối tượng áp dụng 

- 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. 

2. Số lượng cán bộ, giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn 

toàn ngành năm 2021 là 855 người; Trong đó: Giáo viên mầm non: 65 người, 

giáo viên tiểu học: 408 người, giáo viên trung học cơ sở: 382 người. 

      3. Quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đào tạo 

nâng trình độ chuẩn 

- Được cơ quan quản lý sử dụng tạo điều kiện về thời gian; được hỗ trợ 

100% tiền học phí theo thực tế  (Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10, 

Nghị định 71: “Được cơ quan quản lý, sử dụng tạo điều kiện về thời gian; được 

hỗ trợ tiền đóng học phí (áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật đối với 

sinh viên sư phạm). 

- Được tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục.  

- CBQL, GV được cử đi đào tạo thực hiện các quy định về đào tạo quy chế 

và quy định về thời gian đào tạo; chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong thời gian 

tham gia các hoạt động đào tạo. 

- Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ 

sở giáo dục phổ thông sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít 

nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo. 

- Trong suốt thời gian khóa học, CBQL, GV vẫn phải thực hiện các nhiệm 

vụ công tác theo quy định khi không phải tham gia các hoạt động đào tạo.  
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- Trường hợp CBQL, GV không hoàn thành chương trình đào tạo theo thời 

gian quy định dẫn đến phải kéo dài thời gian đào tạo thì phải tự chi trả các khoản 

chi phí đào tạo phát sinh trong thời gian đào tạo kéo dài. Cán bộ, giáo viên tự ý 

nghỉ học giữa chừng mà không có lý do chính đáng phải bồi thường kinh phí đào 

tạo theo quy định. 

4. Phương thức đào tạo 

- Việc đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo 

quy định hiện hành của pháp luật giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các cơ sở đào 

tạo giáo viên. Ưu tiên giao nhiệm vụ, đặt hàng cho Trường Đại học Quảng Nam 

thực hiện việc nâng chuẩn này. 

- Cơ sở đào tạo giáo viên: Các trường đại học sư phạm, trường đại học đào 

tạo chuyên ngành sư phạm.  

5. Hình thức, thời gian đào tạo  

- Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học. 

- Thời gian đào tạo: Theo quy định hiện hành. 

6. Kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn 

được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021: 

- Kinh phí thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của CBQL, 

GV do ngân sách bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.  

- Việc thanh toán kinh phí đào tạo nâng trình độ chuẩn của CBQL, GV cho 

các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định của 

pháp luật. 

- Cụ thể: 

+ Hỗ trợ 100% tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của các cơ sở đào 

tạo nơi giáo viên theo học đáp ứng chuẩn trình độ theo bậc học.  

+ Tổng kinh phí dự kiến năm 2021: 855người x 5700.000đ x 2 học kỳ = 

9.747.000.000 đồng. (Bằng chữ: Chín tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu đồng y). 

Trong đó: Cấp học mầm non: 741.000.000đ, cấp học tiểu học: 4.651.200.000đ, 

cấp học trung học cơ sở: 4.354.800.000đ. 

 


