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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển
dụng giáo viên mầm non, tiểu học,
trung học cơ sở trong các cơ sở
giáo dục công lập

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật.
Căn cứ Hướng dẫn số 1480/HD-SGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019,
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn điều chỉnh về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
trong tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, cụ thể như sau:
1. Đối với Giáo viên mầm non (Hạng IV)
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên 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;
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông
tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc
chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương trở lên.
2. Đối với Giáo viên tiểu học (Hạng IV)
- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên
ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành
phù hợp ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;
Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm ngoại
ngữ trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ trở lên và có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên 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;
Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ nhất (theo chuyên
ngành đào tạo) phải đạt bậc 4 hoặc tương đương trở lên, ngoại ngữ thứ hai phải đạt
bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông
tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ
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Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc
chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương trở lên.
3. Đối với Giáo viên trung học cơ sở (Hạng III)
- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;
Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm ngoại
ngữ trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ trở lên và có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên 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;
Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ nhất (theo chuyên
ngành đào tạo) phải đạt bậc 4 hoặc tương đương trở lên, ngoại ngữ thứ hai phải đạt
bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông
tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc
chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương trở lên.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành
phố, Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ (báo cáo);
- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);
- Website Sở;
- Lưu: VT, TCCB.
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