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THÔNG T姶 

QUY A卯NH TH云I GIAN T一P S衛 THEO CH永C DANH NGH陰 NGHI烏P GIÁO VIÊN, 
GI謂NG VIÊN 

C<n cと Luｆt Viên chとc sぐ 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 n<m 2010; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 29/2012/NA-CP ngày 12 tháng 4 n<m 2012 cてa Chính phて vｚ tuyあn dつng, 
sぬ dつng và quＶn lý viên chとc; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 32/2008/NA-CP ngày 19 tháng 3 n<m 2008 cてa Chính phて quy đおnh chとc 
n<ng, nhiうm vつ, quyｚn hＴn và c¬ cＸu tご chとc cてa Bじ Giáo dつc và Aào tＴo; 

C<n cと ý kiｘn thぐng nhＸt cてa Bじ Nじi vつ tＴi Công v<n sぐ 940/BNV-CCVC ngày 4 tháng 3 n<m 
2016 vｚ thぜi gian tｆp sば đぐi vずi giáo viên mＺm non, giáo viên phご thông; 

Theo đｚ nghお cてa Cつc tr⇔ぞng Cつc Nhà giáo và Cán bじ quＶn lý c¬ sぞ giáo dつc, 

Bじ tr⇔ぞng Bじ Giáo dつc và Aào tＴo ban hành Thông t⇔ quy đおnh thぜi gian tｆp sば theo chとc danh 
nghｚ nghiうp giáo viên, giＶng viên. 

Ai隠u 1. Ph衣m vi đi隠u ch雨nh và đ嘘i t逢嬰ng áp d映ng 

1. Thông t逢 này quy đ鵜nh th運i gian t壱p s詠 theo ch泳c danh ngh隠 nghi羽p giáo viên m亥m non, giáo 
viên ti吋u h丑c, giáo viên trung h丑c c挨 s荏, giáo viên trung h丑c ph鰻 thông công l壱p (g丑i chung là 
giáo viên), gi違ng viên cao đ鰯ng, gi違ng viên đ衣i h丑c công l壱p (g丑i chung là gi違ng viên). 

2. Thông t逢 này áp d映ng đ嘘i v噂i ng逢運i trúng tuy吋n làm giáo viên trong các c挨 s荏 giáo d映c m亥m 
non, c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông, c挨 s荏 giáo d映c th逢運ng xuyên, các tr逢運ng chuyên bi羽t; ng逢運i 
trúng tuy吋n làm gi違ng viên trong các tr逢運ng cao đ鰯ng (tr瑛 tr逢運ng cao đ鰯ng ngh隠), tr逢運ng đ衣i 
h丑c, h丑c vi羽n, đ衣i h丑c vùng, đ衣i h丑c qu嘘c gia thu瓜c h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c dân (g丑i chung là c挨 
s荏 giáo d映c). 

3. Các c挨 s荏 giáo d映c ngoài công l壱p c<n c泳 đi隠u ki羽n th詠c t院 c栄a đ挨n v鵜, v壱n d映ng các quy đ鵜nh 
t衣i v<n b違n này đ吋 th詠c hi羽n. 

Ai隠u 2. Th運i gian t壱p s詠 theo ch泳c danh ngh隠 nghi羽p giáo viên, gi違ng viên 



1. A吋 đ逢嬰c b鰻 nhi羽m các ch泳c danh ngh隠 nghi羽p giáo viên m亥m non, ng逢運i trúng tuy吋n ph違i 
th詠c hi羽n th運i gian t壱p s詠 6 tháng. 

2. A吋 đ逢嬰c b鰻 nhi羽m các ch泳c danh ngh隠 nghi羽p giáo viên ti吋u h丑c, ng逢運i trúng tuy吋n ph違i th詠c 
hi羽n th運i gian t壱p s詠 6 tháng. 

3. A吋 đ逢嬰c b鰻 nhi羽m các ch泳c danh ngh隠 nghi羽p giáo viên trung h丑c c挨 s荏, ng逢運i trúng tuy吋n 
ph違i th詠c hi羽n th運i gian t壱p s詠 9 tháng. 

4. A吋 đ逢嬰c b鰻 nhi羽m các ch泳c danh ngh隠 nghi羽p giáo viên trung h丑c ph鰻 thông, ng逢運i trúng 
tuy吋n ph違i th詠c hi羽n th運i gian t壱p s詠 9 tháng. 

5. A吋 đ逢嬰c b鰻 nhi羽m các ch泳c danh ngh隠 nghi羽p gi違ng viên, ng逢運i trúng tuy吋n ph違i th詠c hi羽n 
th運i gian t壱p s詠 12 tháng. 

Ai隠u 3. Nh英ng tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t v隠 th運i gian t壱p s詠 theo ch泳c danh ngh隠 nghi羽p giáo 
viên, gi違ng viên 

1. Th運i gian ngh雨 sinh con theo ch院 đ瓜 b違o hi吋m xã h瓜i, th運i gian ngh雨 嘘m đau t瑛 03 ngày tr荏 lên, 
th運i gian ngh雨 hè, ngh雨 T院t, ngh雨 không h逢荏ng l逢挨ng, th運i gian b鵜 t衣m giam, t衣m gi英, t衣m đình 
ch雨 công tác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t c栄a ng逢運i trúng tuy吋n không đ逢嬰c tính vào th運i gian 
t壱p s詠. Th運i gian ti院p t映c t壱p s詠 đ逢嬰c th詠c hi羽n ngay sau khi ng逢運i trúng tuy吋n đã h院t th運i gian 
ngh雨 sinh con theo ch院 đ瓜 b違o hi吋m xã h瓜i; đã h院t th運i gian ngh雨 嘘m; h院t th運i gian b鵜 t衣m giam, 
t衣m gi英, t衣m đình ch雨 công tác theo quy đ鵜nh c栄a c挨 quan có th育m quy隠n. 

2. Ng逢運i trúng tuy吋n làm giáo viên, gi違ng viên đã th詠c hi羽n gi違ng d衣y trong các c挨 s荏 giáo d映c 
phù h嬰p v噂i v鵜 trí vi羽c làm đ逢嬰c tuy吋n d映ng t瑛 đ栄 12 tháng tr荏 lên không ph違i th詠c hi羽n th運i 
gian t壱p s詠. 

3. Ng逢運i trúng tuy吋n làm gi違ng viên có b茨ng ti院n s┄ và đã tham gia gi違ng d衣y trong th運i gian làm 
nghiên c泳u sinh thì đ逢嬰c ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 s荏 giáo d映c xem xét rút ng逸n th運i gian t壱p s詠. 

4. Ng逢運i đ泳ng đ亥u các c挨 s荏 giáo d映c quy院t đ鵜nh th運i đi吋m ti院p t映c th詠c hi羽n t壱p s詠 đ嘘i v噂i 
nh英ng tr逢運ng h嬰p ch逢a đ違m b違o đ栄 th運i gian t壱p s詠 theo quy đ鵜nh đ逢嬰c nêu t衣i Kho違n 1 Ai隠u 
này. 

Ai隠u 4. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n 

1. Thông t逢 này có hi羽u l詠c thi hành k吋 t瑛 ngày 06 tháng 5 n<m 2016. 

2. Chánh V<n phòng, C映c tr逢荏ng C映c Nhà giáo và Cán b瓜 qu違n lỦ c挨 s荏 giáo d映c, Th栄 tr逢荏ng 
các đ挨n v鵜 có liên quan thu瓜c B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân các t雨nh/thành 
ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng, Giám đ嘘c các s荏 giáo d映c và đào t衣o, ng逢運i đ泳ng đ亥u các c挨 c挨 s荏 
giáo d映c ch鵜u trách nhi羽m thi hành Thông t逢 này. 

  



 
N¬i nhｆn: 
- V<n phòng Qu嘘c h瓜i; 
- V<n phòng Chính ph栄; 
- Ban Tuyên giáo TW; 
- 曳y ban VHGD, TN, TN&NA c栄a QH; 
- H瓜i đ欝ng Qu嘘c gia Giáo d映c và Phát tri吋n nhân l詠c; 
- Các B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c CP; 
- C映c Ki吋m tra VBQPPL (B瓜 T逢 pháp); 
- Ki吋m toán Nhà n逢噂c; 
- Công báo; 
- Nh逢 Ai隠u 4 (đ吋 th詠c hi羽n); 
- Website Chính ph栄; 
- Website B瓜 GD&AT; 
- L逢u: VT, V映 PC, C映c NG&CBQLCSGD. 
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