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Đại diện Bộ Nội vụ cho rằng, Bộ GD-ĐT phải có chính kiến về việc bỏ hay không bỏ chứng
chỉ chức danh nghề nghiệp và lý do của việc bỏ hay giữ là gì.
Giáo viên trút được 'gánh nặng' chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Giày lười da Nhập khẩu
Thái lan Fullbox, chất da
bò thật 100%, đế đúc cao
su bền bỉ

Xem xét giao trường CĐSP bồi dưỡng giáo viên về chương trình SGK mới
Học thạc sĩ để nâng hạng: Giáo viên 'khó với'

VietNamNet trao đổi với ông Nguyễn Tư Long - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội
vụ) liên quan đến yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp trong việc bổ nhiệm, xếp hạng giáo
viên (theo các thông tư 01, 02, 03, 04 của Bộ GD-ĐT).
Xây dựng các bộ tiêu chuẩn thuộc trách nhiệm của Bộ GD-ĐT

Cảnh giác khi chân đau nhức phù nề
ngày càng nổi nhiều gân xanh

Là người tham mưu về công tác quản lý viên chức, theo Ông, yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề

Chuyên gia giúp hàng triệu người giảm viêm tắc
mạch do suy giãn tĩnh mạch gây ra

nghiệp trong việc xếp hạng giáo viên xuất phát từ đâu?

giantinhmach.tk

Xem thêm

Phải khẳng định để làm bất cứ một công việc gì đều phải có các tiêu chuẩn của nó. Luật Viên chức
cũng như trong các Nghị định (từ Nghị định 29 trước đây cho đến Nghị định 115 mới sửa đổi năm
2020) đều quy định đối với mỗi chức danh nghề nghiệp viên chức phải có tiêu chuẩn của chức danh

MỚI NÓNG
Bí thư Hà Nội: Không
chất tải các công trình
lên hai bên sông Hồng

nghề nghiệp và trách nhiệm của Bộ Nội vụ, cũng như các bộ chuyên ngành trong việc xây dựng tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ viên chức thuộc phạm vi quản lý của mình.

Việt Nam sẽ hình
thành Chính phủ số
vào năm 2025
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Chỉ có
Ông Nguyễn Tư Long - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ)
Đối với đội ngũ giáo viên thì việc xây dựng các bộ tiêu chuẩn đối với từng cấp phổ thông thuộc trách
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nhiệm của Bộ GD-ĐT. Điều này được quy định trong Luật và cũng được quy định rất rõ trong Nghị

đánh học sinh

định 29 trước đây và Nghị định 115 mới ban hành năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên
chức.

GS trẻ nhất 2014 thừa
nhận sai sót trong
nghiên cứu đã công
bố quốc tế

Căn cứ vào tiêu chuẩn của từng chức danh nghề nghiệp thì các bộ chuyên ngành phải tổ chức các
lớp bồi dưỡng để đội ngũ giáo viên đáp ứng được các tiêu chuẩn đó và ai hoàn thành lớp bồi dưỡng
thì sẽ được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Xin Ông nói rõ hơn, Luật Viên chức có đưa ra yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp trong

TUYỂN SINH

việc xếp hạng giáo viên hay không?
Luật quy định các chức danh nghề nghiệp đều phải có tiêu chuẩn và từng hạng chức danh nghề
nghiệp cũng phải có tiêu chuẩn khác nhau.
Ví dụ, cùng là giáo viên nhưng giáo viên trung học khác giáo viên trung học cơ sở, giáo viên mầm

Chuyên
Khoa học Xã
Giày da bò
nhập
hội và Nhân văn thi
khẩu Thái
lớp 10 Lan
ngày 25 - 26/6

non…
Ba trường đại học VN
vào top ĐH hàng đầu
ở các nền kinh tế mới
danổi
Nhập khẩu

Cùng giáo viên trung học cơ sở thì lại có các hạng chức danh khác nhau thể hiện trình độ tương ứng
với vị trí việc làm khác nhau như tôi đã nói bên trên. Và từng hạng chức danh nghề nghiệp thì cũng
có những tiêu chuẩn khác nhau. Người giữ hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn thì đòi hỏi phải
thực hiện những công việc với độ phức tạp lớn hơn, yêu cầu cũng cao hơn hạng dưới.
Đấy là về tiêu chuẩn của từng chức danh và từng
hạng chức danh. Nhưng làm cách nào để đạt được
các tiêu chuẩn này thì lại là câu chuyện khác.

Theo một lãnh đạo Bộ GD-ĐT, quy
định giáo viên phải có chứng chỉ bồi

Thí dụ như tiêu chuẩn về đào tạo là phải tốt nghiệp

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

đại học sư phạm thì đó là tiêu chuẩn cứng, tức là đã

nghề nghiệp (TCCDNN) tại các Thông

đi dạy, đứng lớp thì phải tốt nghiệp đại học sư phạm

tư liên tịch số 20, 21, 22,

trở lên.

23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (trước

Còn đối với người không tốt nghiệp đại học sư phạm
nhưng muốn đi giảng dạy thì phải qua lớp bồi dưỡng
về kỹ năng sư phạm thì mới được giảng dạy, đó là
chứng chỉ bồi dưỡng.
Như vậy, những người đã tốt nghiệp sư phạm rồi thì
không phải học lớp này nữa vì trong trường họ đã
được học rồi.
Bỏ hay không bỏ: Bộ GD-ĐT cần có chính kiến

Vậy chứng chỉ bồi dưỡng như ông nói và chứng chỉ
chức danh nghề nghiệp có gì khác nhau và theo
Ông, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp trong việc
xếp hạng giáo viên có cần thiết?

Giày lười
Thái lan Fullbox, chất da
Học viện Ngoại giao
bò thật 100%, đế đúc cao
tuyển thí sinh đạt từ
su bền
6.0 bỉ
IELTS trở lên

đây) và các Thông tư số 01, 02, 03,
04/2021/TT-BGDĐT (thay thế các
Thông tư liên tịch số 20, 21, 22,
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) thực hiện
theo quy định tại Luật Viên chức 2010
và Nghị định số 101 của Chính phủ.
Vị này cũng cho hay, ngành giáo dục
cũng nỗ lực trong việc đề nghị được
thay các chứng chỉ này bằng các
chứng chỉ chuyên ngành nhưng đây
là quy định của Luật Viên chức và
Nghị định số 101 thì không thể làm
khác được.

Giáo viên trung học cơ sở là một chức danh nghề
nghiệp. Trong chức danh nghề nghiệp giáo viên
trung học cơ sở thì lại phân ra các hạng chức danh như giáo viên THCS hạng I, hạng II và hạng III.
Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp được xây dựng căn cứ vào tiêu chuẩn của từng hạng chức danh
nghề nghiệp đó. Tiêu chuẩn thì phải căn cứ vào nhiệm vụ, yêu cầu của vị trí việc làm và thể hiện
năng lực, trình độ tương ứng với vị trí việc làm.
Tôi lấy thí dụ một giáo viên mới ra trường thì có thể đi dạy ngay nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhưng
chưa thể bổ nhiệm vào chức danh giáo viên hạng II hoặc hạng I vì chưa có đủ kinh nghiệm và các kỹ
năng cần thiết khác như các giáo viên đã đi dạy 5, 7 năm.
Một số ngành nghề còn yêu cầu phải đáp ứng tiêu chuẩn về kinh nghiệm công tác tối thiểu, đạt
chuẩn hạng nhất định trở lên thì mới được giữ các vị trí làm công tác lãnh đạo quản lý (tổ trưởng bộ

Chỉ có tại Bigseo

môn, hiệu phó, hiệu trưởng), vì anh không kinh qua kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp thì không
thể quản lý được.
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nói chung và đội ngũ giáo viên nói riêng. Còn chứng chỉ bồi dưỡng thì như tôi nói bên trên có thể là
1 loại chứng chỉ bổ sung phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.
Chúng ta cũng đừng nên có suy nghĩ “cứ chứng chỉ là không tốt”. Nếu chứng chỉ phục vụ cho đúng
yêu cầu của quản lý nhà nước, đáp ứng đúng yêu cầu của đội ngũ viên chức xuất phát từ việc nâng
cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của họ thì “chứng chỉ không có tội tình gì cả”, không việc gì
phải bỏ đi cả.
Nhưng vấn đề của các loại chứng chỉ bây giờ tôi hiểu đang có sự lẫn lộn, quá nhiều và nội dung
trùng lắp, vì vậy mới gây những bức xúc trong đội ngũ giáo viên gần đây. Vì vậy, điều cần thiết bây
giờ không phải là bỏ hay không bỏ một loại chứng chỉ nào đó mà cần phải rà soát lại hết tất cả
những yêu cầu về điều kiện bắt buộc của từng loại chứng chỉ và đặc biệt là nội dung, chương trình
của các loại chứng chỉ xem có xuất phát từ đúng yêu cầu của tiêu chuẩn, vị trí việc làm hay không để

Giày da bò nhập
khẩu Thái Lan

tránh lãng phí, tốn kém cho xã hội.
Để làm được việc này thì cái gốc là cơ quan quản lý nhà nước phải đưa ra được quy định về tiêu
chuẩn đối với từng chức danh nghề nghiệp. Trong từng chức danh nghề nghiệp thì đâu là tiêu
chuẩn đối với từng hạng chức danh nghề nghiệp, từ đó mới xây dựng hệ thống bồi dưỡng theo quy
định.

Nhiều ý kiến đề nghị bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với giáo viên. Ông nghĩ thế nào về điều
này?

Giày lười da Nhập khẩu
Thái lan Fullbox, chất da
bò thật 100%, đế đúc cao
su bền bỉ

Bỏ hay không bỏ chứng chỉ này thì Bộ Nội vụ không khẳng định được. Việc này phải lấy ý kiến rộng
rãi của những người trực tiếp chịu tác động.
Bộ GD-ĐT là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thì hơn ai hết Bộ phải rà soát lại và phải có
chính kiến về việc bỏ hay không bỏ, có cần hay không cần chứng chỉ này và lý do của việc bỏ hay giữ
là gì.
Vấn đề nếu bỏ đi thì cũng phải xác định rất rõ phương thức quản lý sẽ như thế nào?

Trao đổi với VietNamNet, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền cho biết, sau khi Bộ GD-ĐT ban hành
chùm thông tư nói trên, bà nhận được rất nhiều phản ảnh với những luồng ý kiến khác nhau
của chính những người làm trong ngành giáo dục về chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp đối với giáo viên. Trong đó, đa số ý kiến không đồng tình và nhiều ý kiến đề nghị bỏ
chứng chỉ này.
"Tôi đang tiếp tục nghiên cứu, phân loại, tổng hợp các nhóm ý kiến để gửi kiến nghị đến Bộ
GD-ĐT trong kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIV sắp tới để Bộ nghiên cứu, xem xét. Trong đó,
chúng tôi kiến nghị Bộ GD-ĐT cần phải phân tích chính sách để điều chỉnh hoặc có hướng
dẫn cụ thể hơn nữa", ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền nói.
Theo bà Hiền, một chính sách vừa ban hành có nhiều ý kiến khác nhau thì cơ quan ban hành
cần xem xét lại để có chỉnh sửa hợp lý.
Tuy việc này có liên quan đến Bộ Nội vụ nhưng Bộ GĐ-ĐT là cơ quan ban hành thông tư thì
phải chủ động chủ trì rà soát, xem xét để đưa hướng tháo gỡ hợp lý.

Thu Hằng
Chuyển từ quản lý theo chứng chỉ sang quản lý theo thực tài
Then chốt thay đổi ở toàn bộ câu chuyện quản lý viên chức chính là chuyển từ
quản lý theo văn bằng, ...

Chỉ có tại Bigseo
Lý do chứng chỉ 2 triệu đồng khiến giáo viên ‘xáo động’
Chưa kịp vui mừng vì được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nhiều giáo viên tiếp
tục lên ‘cơn sốt’ về
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