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THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 

tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 

40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và 

xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở  

giáo dục đại học công lập 

 

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

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 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị 

định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 

của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

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 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao 
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đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các 

cơ sở giáo dục đại học công lập. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

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

đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập như 

sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 4 như sau:  

“c) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

cao đẳng sư phạm.” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 5 như sau:  

“c) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

cao đẳng sư phạm.” 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 6 như sau:  

“c) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

cao đẳng sư phạm.” 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

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

đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 5 như sau:  

“b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên.” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 6 như sau:  

“b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên.” 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 7 như sau:  

“b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên.” 

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức giảng 

dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc viên chức giảng dạy trong các 

cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư 

này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn trình 

độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề 
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nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc viên 

chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập quy định tại Thông tư này 

tương ứng với chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm. 

 2. Viên chức có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

của hạng viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc 

viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của 

pháp luật trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì được xác định là đáp ứng yêu cầu về 

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy 

trong các trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc viên chức giảng dạy trong các cơ 

sở giáo dục đại học công lập, được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm 

công lập hoặc viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập quy 

định tại Thông tư này. 

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệu 

trưởng trường cao đẳng sư phạm, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới đó. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2022. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo 

dục và Đào tạo để được hướng dẫn hoặc xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Quốc hội;  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ủy ban VHGD của Quốc hội; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo; 

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; 

- Hội đồng Giáo sư nhà nước; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Như Điều 11; 

- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (15b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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