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HƯỚNG DẪN
Thực hiện nhiệm vụ công tác Tổ chức cán bộ và
Đào tạo bồi dưỡng năm học 2021-2022
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh An
Giang ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất
lượng giáo dục và đào tạo;
Thực hiện Hướng dẫn số 2616/HD-SGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tổ
chức cán bộ và Đào tạo bồi dưỡng năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày
30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
2. Tiếp tục thực hiện lộ trình đào tạo giáo viên đạt chuẩn theo Nghị định số
71/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ; Thông tư số 24/2020/TTBGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định sử dụng
giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ
sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo;
3. Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư, văn
bản, chương trình, đề án, chính sách có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ;
4. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định đối với đội ngũ công
chức, viên chức và người lao động kịp thời theo đúng quy định;
5. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;
6. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện công tác Tổ chức cán bộ
và Đào tạo bồi dưỡng đối với các cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác tổ chức bộ máy và biên chế
- Tiếp tục thực hiện rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp, sắp xếp, bố trí, sử
dụng đội ngũ, tuyển dụng giáo viên ở các môn học, cấp học còn thiếu theo hướng tinh
gọn, hiệu quả đảm bảo đủ giáo viên dạy học 2 buổi/ngày theo quy định, bảo đảm “có
học sinh phải có giáo viên đứng lớp”; rà soát cơ cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ
giáo viên ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai Chương trình giáo
dục phổ thông 2018.
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- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của
UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở
GDĐT” nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII; Các đơn vị tiếp tục rà soát, căn cứ quy mô, biên chế lớp được
phê duyệt để đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh hạng trường theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2022-2023 và dự báo quy mô trường
lớp nhằm xác định nhu cầu số người làm việc tại các đơn vị, báo cáo cấp có thẩm
quyền xem xét, tham mưu UBND cấp huyện, tỉnh giao số lượng người làm việc đủ
định mức theo quy định trước khi bắt đầu năm học mới.
- Thực hiện tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông
công lập trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo năm 2021 theo Kế hoạch số 2536 /KHSGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Sở về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại
các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố phối hợp với các ngành liên quan,
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo phân cấp quản lý, đúng qui định.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chiến lược phát triển các đơn vị
giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
- Hướng dẫn đơn vị trường học hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tại đơn vị
ngay từ đầu năm học. Yêu cầu các đơn vị rà soát lại việc phân hạng trường và đề nghị
Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh khi đơn vị có thay đổi
hạng trường.
2. Thực hiện công tác cán bộ
- Triển khai kế hoạch nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm
non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày
30/6/2020 của Chính phủ.
- Triển khai thực hiện bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, chất lượng giảng
dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp và thực
hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng dạy học
trực tuyến cho giáo viên, giúp giáo viên thực hiện hiệu quả việc giảng dạy trực tuyến
trong thời gian học sinh phải nghỉ học để phòng dịch.
- Rà soát cơ cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, tin học
đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bố trí
đầy đủ giáo viên, nhân viên theo định mức số lượng người làm việc phù hợp với quy
mô của các đơn vị. Phân công nhiệm vụ một cách hợp lý, phù hợp với chuyên ngành
và chuyên môn được đào tạo.
- Tiếp tục thực hiện Công văn số 1105/SGDĐT-TCCB ngày 28 tháng 4 năm
2021 của Sở về việc hướng dẫn công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; cho thôi giữ chức
vụ và miễn nhiệm cán bộ quản lý.
- Đẩy mạnh tuyên truyền nội bộ, bảo đảm các chủ trương đối mới, quy định,
các hoạt động lớn của ngành đến từng cán bộ, giáo viên và người lao động trong các

3

nhà trường; truyền thông gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện đổi mới
giáo dục và đào tạo. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, lối sống văn minh đối với
cán bộ quản lý giáo dục.
- Đảm bảo đội ngũ giáo viên các cấp đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù
hợp định mức số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao và đảm bảo
thực hiện phương châm “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp” theo văn bản số
5075/BNV-TCBC ngày 26/9/2020 của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số
102/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế
sự nghiệp giáo dục và y tế.
- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐCP
ngày 13/8/2020 phải bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng; Quản lý, đánh giá
đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen
thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề; kiểm tra việc đánh giá
công tác đánh giá chuẩn hiệu trưởng theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 22
tháng 8 năm 2018 về ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 về quy định chuẩn hiệu trưởng
trường mầm non; Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 về quy định chuẩn
hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22
tháng 8 năm 2018 về quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ
thông.
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua
yêu nước, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính
trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
gắn với các phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học
tập", phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở
trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025”, phong trào thi đua “Toàn ngành
Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại
dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022”.
- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc
làm và theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019. Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ theo định hướng phát triển năng lực và đáp ứng chương trình giáo dục phổ
thông năm 2018.
- Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng theo phương thức giáo dục, đào tạo
trực tuyến, quản lý giáo dục trên môi trường mạng; “Tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng sử dụng và
khai thác hiệu quả các phần mềm quản lý giáo dục, hồ sơ điện tử, quản lý nhân sự
trên phần mềm, cơ sở dữ liệu để đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo và công tác
phòng dịch Covid trên phạm vi toàn ngành.
- Theo phân cấp quản lý, các đơn vị trực thuộc, các phòng GDĐT huyện, thị,
thành phố phối hợp các cơ sở đào tạo trong việc triển khai các chương trình bồi
dưỡng thường xuyên hàng năm cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp
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ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm và thực hiện
chương trình giáo dục phổ thông mới theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày
12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông
và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT
ngày 26/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi
dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số
12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non; Thông tư số 17/2019/TTBGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương
trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số
18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.
- Phối hợp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình
độ chuẩn được đào tạo, được bố trí sang việc làm khác theo Thông tư số 24/2020/TTBGDĐT ngày 25/8/2020; tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch số 138/KH-SGDĐT
ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và
cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025”; triển khai kế hoạch nâng
trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo
quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; từng cá
nhân có kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng theo lộ trình nhằm đạt các tiêu chuẩn theo qui
định, nhất là trình độ ngoại ngữ, tin học.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh từ ngạch sang hạng chức danh nghề nghiệp đối
với nhân viên thiết bị, thí nghiệm, văn thư, kế toán, thủ quỹ, giáo vụ, hỗ trợ giáo dục
người khuyết tật theo đúng quy định, thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện để viên chức
học tập đạt tiêu chuẩn CDNN theo yêu cầu.
4. Thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, nhân viên
- Tập trung triển khai văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách và
công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019; quan tâm xây dựng các chính sách, cơ chế
mang tính đặc thù phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
- Tiếp tục phối hợp các sở, ngành và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển
khai thực hiện các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02
năm 2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương
viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
- Phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các
nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025; huy
động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư cho giáo dục và đào tạo; thực hiện
chính sách phát triển xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là chính sách phát triển trường lớp
mầm non tại khu công nghiệp; xây dựng cơ chế chính sách phát triển giáo dục mầm
non theo Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính
sách phát triển giáo dục mầm non.
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- Thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên
nghề và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức người lao
động kịp thời, hiệu quả theo Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 và Thông tư
03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung chế độ năng
bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên
vượt khung đối với cán bộ, viên chức và người lao động; Nghị định 77/2021/NĐ-CP
ngày 01/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.
- Phối hợp rà soát, triển khai thực hiện đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật liên quan đến chính sách về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019; thực hiện đầy
đủ, kịp thời chế độ tiền lương và các phụ cấp theo lương, trợ cấp khác, tham mưu cấp
có thẩm quyền các chính sách, cơ chế mang tính đặc thù về phát triển đội ngũ giáo
viên và cán bộ quản lý giáo dục.
- Rà soát chấn chỉnh kịp thời các biểu mẫu hợp đồng làm việc và hợp đồng lao
động đúng quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thường xuyên cập nhật đầy đủ hồ sơ viên
chức đối với từng cá nhân. Chú ý các thời điểm, trường hợp phải ký hợp đồng, loại
hợp đồng, mẫu hợp đồng đối với viên chức và người lao động.
- Thường xuyên rà soát việc phân công lao động phải căn cứ các văn bản
hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT ban hành. Việc phân công phải được thực hiện bằng
văn bản cụ thể, cân đối hợp lý về nhu cầu vị trí việc làm và nguồn ngân sách được
giao; phân công việc làm kiêm nhiệm phải công bằng, hợp lý, không để thừa giờ quá
nhiều vào một người hoặc thừa giờ cục bộ làm phát sinh kinh phí tại đơn vị, hạn chế
việc phân công kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ đối với một cá nhân.
5. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các đơn vị
- Đẩy mạnh giao quyền tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo
hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vai trò kiến tạo để phát
triển giáo dục, đổi mới sáng tạo, quản trị nhà trường gắn với thực tiễn; đồng thời tăng
cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm
của người đứng đầu. Nắm bắt các vấn đề phát sinh, vướng mắc để chỉ đạo, quản lý,
hướng dẫn tháo gỡ kịp thời.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 04
tháng 01 năm 2021của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định
về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, và thực hiện chế độ tiền lương đối với
viên chức địa bàn tỉnh An Giang.
- Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện việc công khai đối với các trường học theo
quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo; công khai trong tuyển dụng, bổ nhiệm; công khai trong ký kết hợp đồng lao
động, đào tạo bồi dưỡng, thi đua đánh giá tại các đơn vị trường học. Tiếp tục triển
khai thực hiện công tác cải cách hành chính.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác tự kiểm tra tổ
chức cán bộ của các cơ sở giáo dục, quản lý tốt các trường, nhóm, lớp tư thục (nhất là
bậc học mầm non); Triển khai quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục
và đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định theo Thông tư số 36/2017/TT-
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BGDĐT ngày 28/12/2017; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục
công lập theo Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020.
6. Tăng cường kiểm tra công tác tổ chức cán bộ
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò,
trách nhiệm của người đứng đầu. Nắm bắt các vấn đề phát sinh, vướng mắc để chỉ
đạo, quản lý, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời.
- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài
công lập, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm dạy thêm, học thêm... nhằm
củng cố, tăng cường nền nếp, chất lượng hoạt động giáo dục trên địa bàn.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục,
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà
giáo.
- Tăng cường công tác kiểm tra công tác quản lý, đánh giá nâng cao năng lực
lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy
mạnh công tác kiểm tra, giám sát; ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ quản
lý, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm tại các cơ sở giáo dục; kiểm
tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc những vấn đề nóng mà dư luận xã
hội quan tâm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai,
quán triệt đến viên chức trong đơn vị để thực hiện. Tổ chức cho đơn vị nghiên cứu và
nắm vững nội dung một số văn bản trọng tâm có liên quan đến công tác tổ chức cán
bộ (Phụ lục đính kèm).
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố: Tham khảo kế
hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với các ngành liên quan, xây dựng kế
hoạch triển khai các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo (định kỳ, đột xuất) về
những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, đào tạo bồi dưỡng và các vấn đề khác.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị thông tin về Sở
Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Các Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Ngọc Diễm
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DANH MỤC MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN CÔNG
TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI
1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 Quy định về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý viên chức;
3. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 Quy định về đánh giá, xếp loại
chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
a. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật
cán bộ, công chức, viên chức;
4. Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/202 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;
5. Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách
nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
6. Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về chính
sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;
7. Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách
đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực
lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị
định số 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo;
8. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát
tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
9. Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với
biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế;
10. Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Quy
định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang;
11. Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo Quy định về Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương
viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục Mầm non công lập;
12. Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo Quy định về Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương
viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục các trường Tiểu học công lập;
13. Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo Quy định về Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương
viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục các trường Trung học cơ sở công lập;
14. Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo Quy định về Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương
viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục các trường Trung học phổ thông công
lập;
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15. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ
Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch
công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;
16. Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính
về Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các
ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;
17. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y
tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học
dự phòng, y sĩ;
18. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 ban hành Quy
chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển
công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh
nghề nghiệp viên chức;
19. Thông tư Số 07/2019/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú;
trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người
khuyết tật công lập;
20. Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường
trung học và trường chuyên biệt công lập;
21. Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ về
việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương
trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
22. Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 về sửa đổi, bổ sung chế độ
nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp
thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
23. Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên, cán bộ
quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm
giáo dục thường xuyên;
24. Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục mầm non; Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/08/2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
mầm non; Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở
giáo dục phổ thông; Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ
quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;
25. Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban quy định chuẩn hiệu
trưởng trường mầm non;
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26. Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;
27. Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban quy định chuẩn hiệu
trưởng cơ sở giáo dục phổ thông;
28. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban quy định chuẩn nghề
nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
29. Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 ban quy định việc sử dụng
giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo;
30. Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành quy định phòng
học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông;
31. Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 Quy định về chế
độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức;
32. Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối
với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế;
33. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
34. Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Quy
định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang;
35. Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền tuyển
dụng, sử dụng, và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức địa bàn tỉnh An
Giang;
36. Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc công bố
thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng
quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;
37. Công văn số 217/UBND-KGVX ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa
bàn tỉnh An Giang;
38. Quyết định số 58/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức tỉnh An Giang;
39. Hướng dẫn số 1105/SGDĐT-TCCB ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo An Giang về việc Hướng dẫn công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho
thôi giữ chức vụ và miễn nhiệm cán bộ quản lý.
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