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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v lựa chọn giáo viên cốt cán
cấp THCS và cấp THPT
năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục
phổ thông;
Căn cứ Công văn số 1626/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai lựa chọn, thành lập đội ngũ giáo
viên cốt cán (GVCC) như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Lựa chọn và phát triển đội ngũ GVCC đủ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng
để hỗ trợ nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ
thông phù hợp với điều kiện của địa phương.
- Tăng cường năng lực của đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện
chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của
học sinh.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, hỗ trợ công tác triển khai, tổ chức, quản lý
các hoạt động chuyên môn tại các cơ sở giáo dục.
2. Tiêu chuẩn và số lượng giáo viên cốt cán
a) Tiêu chuẩn GVCC
- Tiêu chuẩn GVCC quy định tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 20/2018/TTBGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Ban hành quy định chuẩn nghề
nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi là Thông tư số 20).
- Ưu tiên lựa chọn các giáo viên đã tham gia hoặc có khả năng tham gia biên
soạn đề kiểm tra, đề thi, chấm thi, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh/quốc
gia; làm báo cáo viên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, thao giảng trực tuyến hoặc
giảng dạy trên truyền hình; tham gia các đoàn kiểm tra chuyên môn, các lớp bồi
dưỡng GVCC do Phòng/Sở tổ chức.
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b) Số lượng giáo viên cốt cán
- GVCC cấp THCS:
+ Cấp trường không quá 20% tổng số giáo viên toàn trường;
+ Cấp huyện không quá 10% tổng số giáo viên toàn huyện, thị xã, thành
phố/môn học;
+ Cấp tỉnh không quá 5% tổng số giáo viên toàn tỉnh/môn học.
- GVCC cấp THPT:
+ Cấp trường không quá 20% tổng số giáo viên toàn trường;
+ Cấp tỉnh không quá 10% tổng số giáo viên toàn tỉnh/môn học.
3. Nhiệm vụ và quyền lợi của giáo viên cốt cán
a) Nhiệm vụ của giáo viên cốt cán
Nhiệm vụ của GVCC quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 20.
b) Quyền lợi của giáo viên cốt cán
Căn cứ vào nhiệm vụ, GVCC được tham dự các khoá tập huấn, bồi dưỡng
chuyên môn theo kế hoạch; được hưởng chế độ quy đổi thời gian tham gia tập
huấn, bồi dưỡng thường xuyên, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn ra số
tiết dạy để tính số giờ giảng dạy theo quy định tại Khoản 11, Điều 1, Thông tư số
15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành
kèm theo Thông tư số 28/2009/TT- BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT; Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của liên
Bộ GDĐT - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương
dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và các chế độ theo
quy định tại các văn bản khác có liên quan.
4. Tổ chức thực hiện
a) Các phòng GDĐT
- Chỉ đạo các trường THCS, trường có cấp THCS và cụm trường THCS tổ
chức lựa chọn GVCC THCS theo môn học.
- Phê duyệt danh sách GVCC THCS cấp huyện.
- Đề xuất GVCC THCS cấp tỉnh với tỉ lệ không quá 5% tổng số giáo viên toàn
huyện, cân đối tỉ lệ GVCC cấp THCS ở các môn học.
b) Các trường phổ thông trực thuộc
- Tổ chức lựa chọn GVCC THPT cấp trường.
- Các cụm trường THPT tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm bộ môn (trong tháng
10/2020), đề xuất GVCC THPT cấp tỉnh theo tỉ lệ 10% tổng số giáo viên tại cụm
trường, cân đối lựa chọn GVCC THPT ở các trường và đảm bảo mỗi môn học đều
có GVCC THPT đề xuất cấp tỉnh.

3
5. Công tác báo cáo
- Các phòng GDĐT gửi danh sách GVCC THCS cấp huyện và đề xuất GVCC
THCS cấp tỉnh về Sở GDĐT trước ngày 05/11/2020.
- Các trường phổ thông trực thuộc gửi danh sách GVCC THPT cấp trường về
cụm trường để tổng hợp trước ngày 15/10/2020.
- Trưởng các cụm trường THPT tổng hợp danh sách GVCC THPT cấp trường
và danh sách đề xuất GVCC THPT cấp tỉnh, gửi về Sở GDĐT trước ngày
30/10/2020.
Danh sách GVCC các cấp (theo phụ lục đính kèm) gửi về Sở GDĐT qua
phòng Giáo dục Trung học, địa chỉ email giaoductrunghocgialai@gmail.com.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện,
nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở (qua phòng Giáo dục Trung học, điện thoại:
0269.3715.795) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Các cụm trường THPT;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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