
 

   UBND TỈNH NINH THUẬN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

   

Số              /SGDĐT-TCHC 

Về việc trả lời trên chuyên mục 

Hỏi-Đáp cho ông Châu Văn Lang. 

        Ninh Thuận, ngày       tháng 11 năm 2020 

  
 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Nhận được Công văn số 4407/VPUB-KTTH ngày 18/11/2020 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời trên chuyên mục HỎI - ĐÁP (ông Châu 

Văn Lang); sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của ông Châu Văn Lang (xã 

Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), Sở Giáo dục và Đào tạo có ý 

kiến như sau: 

1. Ông Châu Văn Lang là giáo viên dạy môn công nghệ trung học cơ sở (có 

bằng Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp); chưa có bằng Đại học chuyên 

ngành công nghệ nên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục năm 

2019 để dạy môn công nghệ cấp trung học cơ sở. Cơ quan, đơn vị nơi ông Lang 

đang công tác tạo điều kiện để ông Lang được đào tạo để đạt trình độ chuẩn theo 

Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 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. 

  2. Việc bố trí dạy môn Giáo dục công dân (ông Châu Văn Lang có thêm 

bằng tốt nghiệp Đại học từ xa, chuyên ngành Giáo dục Chính trị) do cơ quan quản 

lý có thẩm quyền nơi ông Lang đang công tác quyết định nếu có nhu cầu. 

Vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời để Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh được biết./. 

 

Nơi nhận:                                         
- Như trên; 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;                                                                                   
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TC-HC (NT).     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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