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        Kính gửi: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh 

 

  Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh nhận được Công văn số 42/BBT-THCB 

ngày 25/5/2022 của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh về việc 

chuyển câu hỏi công dân Phan Lộc, địa chỉ Duyên Hải, Trà Vinh trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh. 

 Nội dung câu hỏi: Hiện tại tôi đã thi vào viên chức và đang làm văn thư 

cấp tiểu học và hưởng lương bậc đại học. Nay tôi đã học xong đại học Công 

nghệ thông tin và có bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiểu học tôi muốn xin chuyển 

loại viên chức sang giáo viên tiểu học hạng III - V.07.03.29 cùng trình độ là đại 

học được không? Trường hợp này tôi được chuyển ngạch viên chức hay phải thi 

lại đầu vào?  

Qua xem xét nội dung câu hỏi của công dân, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà 

Vinh có ý kiến phúc đáp như sau: 

1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo giáo viên tiểu học hạng III - 

V.07.03.29 

- Điểm a khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu 

học công lập (gọi tắt là Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT), quy định: 

“3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên 

tiểu học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào 

tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;” 
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- Đối với chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo có quy định tại Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 

“Chấp nhận các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mà các cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng đã cấp cho các giáo viên trước ngày 22/5/2021”. Trường hợp chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm được cấp sau ngày 22/5/2021 thì phải được đào tạo theo 

chương trình được quy định của Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 

05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình và thực hiện bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có 

nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học. 

 2. Trường hợp được chuyển ngạch viên chức hay phải thi lại đầu vào 

- Viên chức có nguyện vọng xét chuyển chức danh nghề nghiệp và vị trí việc 

làm sang giáo viên tiểu học hạng III - mã số V.07.03.29 thì phải đáp ứng đầy đủ 

các tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng III theo Thông tư số 02/2021/TT-

BGDĐT, trong đó có tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng 

theo khoản 1 của công văn này và thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật viên 

chức 2010 quy định về thay đổi vị trí làm việc của viên chức và Điều 30 của 

Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 

- Viên chức đang công tác đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của giáo viên tiểu 

học hạng III theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, trong đó có tiêu chuẩn về 

trình độ đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng theo khoản 1 của công văn này được 

quyền đăng ký tuyển dụng viên chức vào bất kỳ trường tiểu học nào có thông báo 

chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học và phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn 

vị đang công tác. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh phúc đáp cho công dân được rõ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ và các PGĐ sở GDĐT; 
- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Bạch Vân 
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