
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 

mầm non, tiểu học, trung học cở sở năm 2021 

 
 

Thực hiện 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 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 71); Kế hoạch số 

681/KH-BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện lộ trình 

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

sở giai đoạn 2020-2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 681), UBND tỉnh Thanh 

Hóa ban hành 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, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả quả lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn 

được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định. 

- Kế hoạch là căn cứ để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng 

kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, địa 

phương, đơn vị trong tỉnh. 

1.2. Yêu cầu 

- Việc cử giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn phải đảm bảo 

đúng đối tượng, nguyên tắc và lộ trình quy định tại 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; Kế hoạch 

số 681/KH-BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện lộ 

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

học cơ sở giai đoạn 1 (2020-2025). 

- Nhiệm vụ của các ngành, các cấp, các đơn vị được giao chủ trì, hoặc phối 

hợp phải được xác định cụ thể, rõ ràng. Việc thực hiện Kế hoạch của các cơ 

quan, đơn vị phải được thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát. 

II. MỤC TIÊU, NGUYÊN TĂC 

2.1. Mục tiêu 

Đảm bảo lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo 

viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 

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. 
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2.2. Nguyên tắc 

2.1. Việc cử giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn phải đảm bảo 

phù hợp với thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của các cơ sở giáo dục; 

không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy. 

2.2. Tổ chức đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên phải đảm bảo chất 

lượng và hiệu quả. 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

2.1. Đối tượng tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2021 

- Mầm non: 

Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, nữ có 

ngày sinh từ 01/3/1970 đến 30/6/1973, nam có ngày sinh từ 01/10/1965 đến 

31/5/1970. 

- Tiểu học: 

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: 

+ Đối với giáo viên có trình độ trung cấp: nữ có ngày sinh từ 01/11/1970 

đến 30/6/1973, nam có ngày sinh từ 01/6/1966 đến 31/5/1970;  

+ Đối với giáo viên có trình độ cao đẳng: nữ có ngày sinh từ 01/3/1970 đến 

30/6/1973, nam có ngày sinh từ 01/10/1965 đến 31/5/1970. 

- Trung học cơ sở: 

Giáo viên THCS 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, nữ có ngày sinh từ 01/3/1970 đến 30/6/1973; nam có ngày sinh từ 

01/10/1965 đến 31/5/1970. 

2.2. Các trường đặc biệt trong đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2021 

Giáo viên có ngày sinh quy định tại Tiểu mục 2.1 Mục III Kế hoạch này 

nhưng có sức khỏe không đảm bảo hoặc vì lý do bất khả kháng không thể tham 

gia đào tạo nâng trình độ chuẩn trong năm 2021 thì cơ sở giáo dục lập danh sách 

gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện xem xét, cử 

đi đào tạo nâng trình độ chuẩn ở những năm sau. 

Đối với giáo viên có ngày sinh không thỏa mãn quy định tại Tiểu mục 2.1 

Mục III Kế hoạch này nhưng có nguyện vọng đi đào tạo nâng trình độ chuẩn 

trong năm 2021 thì Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND cấp 

huyện xem xét, cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn trong năm 2021; với những 

đối tượng này, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ kinh phí được phê duyệt để xem 

xét, quyết định cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn. 
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2.3. Số lượng giáo viên tham gia đào tạo trong năm 2021 theo từng cấp 

học, môn học. 

  Tổng số: 677 người, trong đó: 

- Mầm non: 102 người (đào tạo từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng); 

- Tiểu học: 414 người, trong đó đào tạo từ trình độ trung cấp lên trình độ 

đại học: 116 người; từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học: 298 người. 

- Trung học cơ sở: 161 người (đào tạo từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học). 

2.4. Hình thức đào tạo: Đào tạo vừa làm vừa học. 

2.5. Cơ sở đào tạo: 

Cơ sở đào tạo giáo viên được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

trúng đấu thầu theo quy định hiện hành. 

2.6. Kinh phí đào tạo: 

a) Nhu cầu kinh phí: 14.201.550.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ hai 

trăm linh một triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).  

b) Nguồn kinh phí: 

Từ nguồn Ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn kinh phí khác theo 

quy định của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Là cơ quan thường trực, đầu mối giúp Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn, 

đôn đốc, tham gia theo dõi, kiểm tra, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xây 

dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh 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 theo kế hoạch này. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn cơ sở đào tạo giáo viên để giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu nhằm thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn 

cho giáo viên theo quy định hiện hành của pháp luật. 

- Chủ trì phối hợp với cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

trúng thầu triệu tập giáo viên tham gia đào tạo theo kế hoạch; tham gia kiểm tra, 

giám sát quá trình đào tạo. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai 

thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan căn cứ đối 

tượng, nguyên tắc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo 
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viên và thực tiễn ở từng cơ sở giáo dục để xây dựng tiêu chí làm căn cứ xác định 

đối tượng, số lượng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tham gia đào 

tạo trong những năm tiếp theo, đáp ứng lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo 

viên theo quy định hiện hành của pháp luật. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa 

tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 

30/6/2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh. 

3.2. Sở Nội vụ 

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan 

hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách của UBND các huyện, thị 

xã, thành phố đối với cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn. 

3.3. Sở Tài chính 

Căn cứ chỉ tiêu, số lượng giáo viên được phê duyệt và dự toán kinh phí do 

Sở Giáo dục và Đào tạo lập, Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 

Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan Trung ương hỗ trợ kinh 

phí để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

3.4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt những quy định tại Nghị định số 71, 

Kế hoạch số 681 và nội dung Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo 

viên trong đơn vị. 

- Có giải pháp bố trí, sắp xếp, điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục; 

chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng thời khóa biểu phù hợp nhằm đảm bảo vừa có 

đủ giáo viên giảng dạy, vừa tạo điều kiện cho giáo viên thuộc đối tượng đào tạo 

nâng trình độ chuẩn tham gia đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học. 

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện, đảm bảo chế độ, chính sách đối với giáo 

viên được cử đi đào tạo và thực hiện việc thu hồi tiền đền bù chi phí đào tạo 

theo quy định. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm 

việc triển khai thực hiện kế hoạch này đối với cấp huyện.  

3.5. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và các đơn vị có liên quan tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 

71, Kế hoạch số 681 và Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh. 

 Trên đây là Kế hoạch 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. Yêu cầu các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan căn 
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cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề bất cập, phát sinh 

những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phản ánh, báo cáo về 

Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 
  Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (đểb/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);  

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng; 

- Các sở: GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính; 

- Đài Phát thanh và TH tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, VX. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 
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