
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH

SỜ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:Z/ố^ /SGDĐT-TCCB

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGIŨA VIỆT NAM 
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Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngàytháng 4 năm 2021

về triển khai Thông tư sổ 11/2021/TT-BGDĐT 
và Thông tư sổ 12/2021 /TT-BGDĐT ngày 05 
tháng 4 năm 2021 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức

và các quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Sở;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX;
- Thủ trường các đơn vị trực thuộc Sờ.

Ngày 05 tháng 4 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 
11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 
người cỏ bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu 
học và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng 
trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông (đỉnh kèm).

1. Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2021. Các quy định trước 
đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Thông tư này áp dụng cho (1) những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiêu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công 
nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ) và (2) các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu 
bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

2. Thông tư sổ 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2021. Thông tư này thay thế: 
Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Chương trình bôi dường nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên 
trung học phổ thông; Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình boi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

Thông tư này áp dụng cho (1) những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp IHPT có nguyện vọng trở thành 
giáo viên trung học cơ sở/trung học phổ thông và (2) các tồ chức và cá nhân liên quan 
có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chi nghiệp vụ sư phạm.

Nay Sờ Giáo đục và Đào tạo 'triển khai Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 
05 tháng 4 năm 2021 và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong toàn ngành. Đề nghị hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn
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