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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 24/2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020 

  

THÔNG TƯ 
Quy định việc 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 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 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; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định việc 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. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc 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 quy định của Luật Giáo dục năm 2019 nhưng không 
thuộc đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại Nghị định 
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số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 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. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ 

sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục bao gồm: Cơ sở giáo dục mầm non; trường 
tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu 
học hoặc cấp trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục 
khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ 
sở (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông). 

Điều 3. Sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo 
1. Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi 

hành, giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc 
được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức hoàn 
thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho 
đến khi nghỉ hưu theo quy định. 

2. Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi 
hành, giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có 
một năm được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức 
không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia 
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ 
sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định. 

3. Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định. 

4. Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại khoản 1, 
khoản 2, khoản 3 Điều này, tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy 
định về thôi việc và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành. 

Điều 4. Sử dụng cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn 
được đào tạo 

1. Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi 
hành, cán bộ quản lý giáo dục có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn hiệu trưởng 
trở lên hoặc được phân loại, đánh giá công chức, viên chức (xếp loại chất lượng 
công chức, viên chức) ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp 
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tục đảm nhiệm chức vụ quản lý trường học đến hết nhiệm kỳ bổ nhiệm. Sau khi 
kết thúc nhiệm kỳ, không thực hiện bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu 
trưởng mà bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục đến khi nghỉ 
hưu theo quy định. 

2. Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi 
hành, cán bộ quản lý giáo dục có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn hiệu 
trưởng và có một năm được phân loại, đánh giá công chức, viên chức (xếp loại 
chất lượng công chức, viên chức) ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đảm 
nhiệm chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bố trí sang vị trí việc làm khác phù 
hợp tại cơ sở giáo dục. 

3. Cán bộ quản lý giáo dục không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, 
đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo 
quy định. 

4. Cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy định 
tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện 
các quy định về thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và tinh giản biên chế theo các quy 
định hiện hành. 

Điều 5. Kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng 
trình độ chuẩn được đào tạo 

1. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý 
giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, báo cáo Phòng Giáo dục 
và Đào tạo để tổng hợp. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 
Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) phê 
duyệt trước ngày 15/12/2020 để triển khai thực hiện. 

2. Nội dung chính của kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục 
chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, bao gồm: 

a) Số lượng, danh sách giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo từng đối tượng 
quy định Điều 3, Điều 4 Thông tư này; 

b) Việc bố trí, sắp xếp vị trí việc làm khác tại cơ sở giáo dục đối với giáo viên, 
cán bộ quản lý giáo dục quy định tại khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Thông tư này; 

c) Việc giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tinh 
giản biên chế đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục quy định tại khoản 3, 
khoản 4 Điều 3 và khoản 3, khoản 4 Điều 4 Thông tư này; 
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d) Nội dung, thời gian và hình thức tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng đối với 
giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục quy định tại khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 4 
Thông tư này; 

đ) Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch. 
Điều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 
a) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư này; 
b) Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Cục 

Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông 
tư này. 

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
a) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp, sử dụng giáo viên, cán bộ quản 

lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; bố trí các nguồn kinh phí để 
thực hiện việc bồi dưỡng; nguồn kinh phí để thực hiện việc giải quyết chế độ, 
chính sách cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; 

b) Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng giáo viên, cán 
bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; 

c) Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo 
dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo được bố trí sang vị trí việc làm khác; 

d) Chỉ đạo thực hiện các quy định về nghỉ hưu, thôi việc, thôi giữ chức vụ, 
miễn nhiệm, tinh giản biên chế đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục quy định 
tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 và khoản 3, khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

3. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 
a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện Thông tư này theo thẩm quyền; 

b) Phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ 
chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục 
chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo được bố trí sang vị trí việc làm khác; 

c) Kiểm tra, giám sát và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kế hoạch sử dụng 
giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của 
tỉnh và các nội dung khác theo yêu cầu. 
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4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
a) Phê duyệt kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp 

ứng trình độ chuẩn được đào tạo; 
b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; 
c) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và các phòng ban liên 

quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 
cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được bố trí sang vị trí việc làm khác; 

d) Giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tinh giản 
biên chế đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục quy định tại khoản 3, khoản 4 
Điều 3 và khoản 3, khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

5. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo 
dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo 

a) Các cơ sở giáo dục xác định, lập danh sách và đề xuất phương án sử dụng 
giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo 
quy định tại Thông tư này; 

b) Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục 
chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; 

c) Tạo điều kiện để giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tham gia bồi dưỡng theo 
quy định; giải quyết chế độ, chính sách cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2020. 
2. Bãi bỏ Quyết định số 22/2006/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2006 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo 
chưa đạt trình độ chuẩn. 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo dục và 
Đào tạo, các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Thông tư này./. 
  

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Phạm Ngọc Thưởng 


