
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH THANH HOÁ 

        SỞ NỘI VỤ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /SNV-CCVC 
 

 Thanh Hoá, ngày       tháng 9 năm 2020 
 

V/v tuyển dụng giáo viên theo 

Luật Giáo dục năm 2019 
 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền 

tại Công văn số 12971/UBND-THKH ngày 17/9/2020, giao Sở Nội vụ căn cứ ý 

kiến của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện việc tuyển dụng giáo viên đảm bảo theo quy định; báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

  Để đảm bảo tính thống nhất trong việc tuyển dụng giáo viên trên địa bàn 

tỉnh sau khi Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành; căn cứ Công văn số 

4670/BND-CCVC ngày 08/9/2020 của Bộ Nội vụ, Công văn số 1264/ 

NGCBQLGD-CSNGCB ngày 09/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ 

đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung như sau: 

 1. Đối với các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện việc tuyển dụng giáo 

viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở theo Kế hoạch 

tuyển dụng được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận (tính đến ngày 01/7/2020) đã 

có kết quả xét tuyển (đến hết vòng 1) thì tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch đã 

được chấp thuận. 

 2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện việc tuyển dụng giáo 

viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở theo Kế hoạch 

tuyển dụng được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận (tính đến ngày 01/7/2020) 

chưa có kết quả xét tuyển (đến hết vòng 1) thì thực hiện quy định về trình độ 

chuẩn được đào tạo của nhà giáo tại Điều 72 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. 

 (Có Công văn số 4670/BND-CCVC ngày 08/9/2020 của Bộ Nội vụ, Công 

văn số 1264/ NGCBQLGD-CSNGCB ngày 09/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo gửi kèm theo). 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các 

huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Sở Nội vụ để cùng xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền (để b/c); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để p/h); 

- Giám đốc, các PGĐ sở;  

- Lưu: VT, CCVC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Xuân Thủy 
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