UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2068 /SGDĐT-VP

Bình Phước, ngày 28tháng 7 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v nâng trình độ chuẩn được đào
tạo của giáo viên theo Nghị định số
71/2020/NĐ-CP

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Trường THCS&THPT.
Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh thực
hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022 theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP
ngày 30/6/2020 của Chính phủ.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
Các Trường THCS&THPT trực thuộc Sở chỉ đạo, thực hiện nội dung sau:
1. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Rà soát lại số lượng thực trạng trình độ giáo viên, số lượng giáo viên đạt
chuẩn, chưa đạt chuẩn, số lượng giáo viên đang tự đi đào tạo, số lượng giáo viên đăng
kí đi đào tạo nâng chuẩn trình độ năm 2022, số giáo viên chưa đăng kí đi đào tạo nâng
chuẩn theo mẫu số 01, 02, 03.
Lý do: Số liệu các địa phương tổng họp báo cáo không thống nhất giữa các
biểu mẫu 01, 02, 03.
- Kiểm tra, rà soát thông tin cán bộ, giáo viên trong danh sách tham gia đào tạo
nâng chuẩn trình độ năm 2022 và danh sách không tham gia đào tạo nâng chuẩn trình
độ năm 2022 theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh.
Làm rõ lý do vào cột ghi chú đối với cán bộ, giáo viên không tham gia đào tạo
để thực hiện nâng trình độ năm 2022 của địa phương và không có lý do (có danh sách
kèm theo). Đối với các trường hợp ghi lý do không tham gia “do lớn tuổi”, đề nghị
các địa phương căn cứ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
làm rõ thuộc đối tượng phải nâng chuẩn trình độ hay không phải nâng chuẩn trình độ.
+ Nếu thuộc đối tượng phải nâng chuẩn trình độ theo Nghị định số
71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ thì phải thực hiện nâng chuẩn.
+ Nếu không thuộc đối tượng phải nâng chuẩn trình độ thì đưa vào kế hoạch sử
dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học,
trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo Thông tư số
24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản bổ sung biểu mẫu 01, Ủy ban
nhân dân huyện Lộc Ninh bổ sung các biểu mẫu 01, 02, 03 và 08, Ủy ban nhân dân
huyện Phú Riềng bổ sung các biểu mẫu 01, 02, 03, Ủy ban nhân dân huyện Chơn

Thành bổ sung biểu mẫu 08, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài bổ sung Văn bản
của Ủy ban nhân dân thành phố và các biểu mẫu từ 01 đến 08.
2. Các Trường THCS&THPT
Rà soát lại các nội dung liên quan đến đơn vị đã nêu trong khoản 1 của Công
văn này.
Nhằm kịp thời triển khai thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày
21/4/2022 của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố; Các Trường THCS&THPT chỉ đạo, triển khai, thực hiện
những nội dung trên, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/8/2022, đồng
thời gửi bản mềm các biểu mẫu qua địa chỉ mail: hdcuong@binhphuoc.edu.vn để tổng
hợp, tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo./.
(Gửi kèm theo Công văn này là các biểu mẫu)./.
Nơi nhận:
- Như trên (để phối hợp);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP (15b).
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