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Số:  195 /PGDĐT-TCCB 

V/v  Thông báo kết  quả kiểm tra hồ sơ đề 

nghị hết tập sự đối với giáo viên tuyển 

dụng ngày 10/4/2018. 

Đại Lộc, ngày 28 tháng 12 năm 2018 

 

           Kính gửi: Hiệu trưởng các trường có giáo viên đề nghị hết tập sự.  

  Căn cứ Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của 

Bộ GDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, 

giảng viên;  

Căn cứ Quyết định số 1268 ngày 20/4/2016 của Bộ GDĐT về việc đính 

chính thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/03/2016 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, 

giảng viên; 

Căn cứ Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 về việc 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo 

dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Công văn số 1331/SNV-CCVC ngày 11/8/2017 của Sở Nội vụ 

Quảng Nam về việc quy đổi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; 

       Theo đề nghị của các đơn vị về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ 

nhiệm vào ngạch viên chức; 

        Qua kiểm tra hồ sơ của giáo viên hết tập sự, căn cứ và các quy định trên 

Phòng GDĐT thông báo các trường hợp chưa đủ điều kiện công nhận hết thời 

gian tập sự, bổ nhiệm vào ngạch viên chức, cụ thể như sau: 

        1.Bà: Lê Thị Kim Phượng,  giáo viên Trường MG Đại Nghĩa đang thời 

gian thai sản nên chưa xét hết tập sự theo quy định.  

        2. Bà: Võ Thị Diệu,  giáo viên Trường MG Đại Tân đang thời gian thai 

sản nên chưa xét hết tập sự theo quy định. 

        Căn cứ Quyết định số 1268 ngày 20/4/2016 của Bộ GDĐT về việc đính 

chính thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/03/2016 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, 

giảng viên;  

          “ Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm 

đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác 

theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự. Thời gian 

tiếp tục tập sự được thực hiện ngay sau khi người trúng tuyển đã hết thời gian 

nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội; đã hết thời gian nghỉ ốm; hết thời 

gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của cơ quan 

có thẩm quyền”, không được tính vào thời gian tập sự. 

         2. Các giáo viên có tên sau: 

+ Bà, Hứa Thị Hoa Sim, Phạm Thị Hằng, Trường MN Đại Cường;  



+ Bà, Võ Thị Thủy, Nguyễn Thị Kim Thùy, Trường  MG Đại Hưng; 

+ Bà, Lưu Thị Lan, Phan Thị Thu Hiền, Trường MN Đại Hồng; 

+ Bà, Nguyễn Thị Huệ, Trường MN Đại Phong; 

+ Bà, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Trường MN Đại Đồng; 

+ Bà, Nguyễn Thị Vi, Trường MG Đại Tân; 

+ Bà, Văn Thị Thảo, Trường THCS Nguyễn Huệ; 

Căn cứ Theo tại Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non trong các cơ sở 

giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Và “Điều 6, 

điểm 2” Thông tư 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ 

GDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trong trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt 

công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở; 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng đối với Giáo viên mầm non 

hạng IV - Mã số: V.07.02.06,  Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số 

V.07.04.12 quy định: 

“Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 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 hoặc có 

chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng 

dân tộc” 

 “Có trình độ tin học 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 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin” 

Căn cứ các quy định nêu trên các giáo viên trên có chứng chỉ Tin học là 

“Tin học văn Phòng” hoặc “Tin học ứng dụng”  không thuộc diện quy đổi 

chứng chỉ Tin học quy định tại Công văn số 1331/SNV-CCVC ngày 

11/8/2017 của Sở Nội vụ Quảng Nam về việc quy đổi chứng chỉ tin học, 

ngoại ngữ, nên không đủ điều kiện xét đề nghị hết thời gian tập sự. 

        Trên đây là trả lời của Phòng GDĐT Đại Lộc về việc không đề nghị hết 

thời gian tập sự các trường hợp trên theo đề nghị của các đơn vị trường, đề 

nghị Hiệu trưởng thông báo đến giáo viên liên quan được biết./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, TCCB.  

Q. TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

Lương Đức Hiền 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx

