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STT

Số hiệu, thời gian, cơ quan
ban hành văn bản

Nội dung trích yếu của văn bản

A

TÀI LIỆU CHUNG

1

Luật số 58/2010/QH12 ngày
Luật viên chức
15/11/2010 của Quốc hội

Đối tượng
tham khảo

B

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ,
Luật số 52/2019/QH14 ngày
công chức và Luật Viên chức (phần nội dung về
25/11/2019 của Quốc hội
Tất cả
viên chức)
người dự
Thông tư số 06/2019/TTQuy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục
tuyển
BGDĐT ngày 12/4/2019 của mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo
Bộ GDĐT
dục thường xuyên
Nghị định số 90/2020/NĐĐánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức,
CP ngày 13/8/2020 của
viên chức (phần nội dung về viên chức)
Chính phủ
TÀI LIỆU RIÊNG THEO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

I

GIÁO VIÊN

1

Các văn bản quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên

2

3

4

Thông tư số 48/2011/TTBGDĐT ngày 25/10/2011
của Bộ GDĐT
Thông tư số 28/2009/TTBGDĐT ngày 22/10/2009
của Bộ GDĐT

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm Giáo viên
non
Mầm non

Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên
phổ thông
Giáo viên
Tiểu học,
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế
THCS,
Thông tư số 15/2017/TTđộ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban
THPT
BGDĐT ngày 09/6/2017 của
hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TTBộ GDĐT
BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GDĐT
2

Các văn bản ban hành Điều lệ trường học
Thông tư số 52/2020/TTBGDĐT ngày 31/12/2020
của Bộ GDĐT

Điều lệ trường Mầm non

Thông tư số 28/2020/TTBGDĐT ngày 04/9/2020 của Điều lệ trường Tiểu học
Bộ GDĐT

1

Giáo viên
Mầm non
Giáo viên
Tiểu học

STT

3

Số hiệu, thời gian, cơ quan
ban hành văn bản

Nội dung trích yếu của văn bản

Đối tượng
tham khảo

Thông tư số 32/2020/TTGiáo viên
Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường
BGDĐT ngày 15/9/2020 của
THCS,
phổ thông có nhiều cấp học
Bộ GDĐT
THPT
Các văn bản quy định về chương trình giáo dục mầm non, đánh giá học sinh phổ
thông
Văn bản hợp nhất số
01/VBHN-BGDĐT ngày
13/4/2021 của Bộ GDĐT

Ban hành Chương trình giáo dục mầm non

Thông tư số 27/2020/TTBGDĐT ngày04/9/2020 của Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Bộ GDĐT
Thông tư số 58/2011/TTBGDĐT ngày 12/12/2011
của Bộ GDĐT

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
Tiểu học

Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và
học sinh THPT

Giáo viên
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh THCS,
Thông tư số 26/2020/TTTHPT
giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT
BGDĐT ngày 26/8/2020 của
ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TTBộ GDĐT
BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT
4

5

Các văn bản quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp
lương viên chức
Thông tư số 01/2021/TTBGDĐT ngày 02/02/2021
của Bộ GDĐT

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
Giáo viên
nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng
Mầm non
dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Thông tư số 02/2021/TTBGDĐT ngày 02/02/2021
của Bộ GDĐT

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
Giáo viên
nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng
Tiểu học
dạy trong các trường tiểu học công lập

Thông tư số 03/2021/TTBGDĐT ngày 02/02/2021
của Bộ GDĐT

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
Giáo viên
nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng
THCS
dạy trong các trường THCS công lập

Thông tư số 04/2021/TTBGDĐT ngày 02/02/2021
của Bộ GDĐT

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
Giáo viên
nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng
THPT
dạy trong các trường THPT công lập

Các văn bản quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Thông tư số 26/2018/TTBGDĐT ngày 08/10/2018
của Bộ GDĐT

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

2

Giáo viên
Mầm non

STT

II

Số hiệu, thời gian, cơ quan
ban hành văn bản

Nội dung trích yếu của văn bản

Đối tượng
tham khảo

Giáo viên
Thông tư số 20/2018/TTQuy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở Tiểu học,
BGDĐT ngày 22/8/2018 của
giáo dục phổ thông
THCS,
Bộ GDĐT
THPT
VIÊN CHỨC KHÔNG TRỰC TIẾP DẠY LỚP

1

Thông tư số 107/2017/TTBTC ngày 10/10/2017 của
Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

2

Thông tư số 144/2017/TTBTC ngày 29/12/2017 của
Bộ Tài chính

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Viên chức
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản Kế toán
lý, sử dụng tài sản công

3

Thông tư số 77/2019/TTBTC ngày 11/11/2019 của
Bộ Tài chính

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp
vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức
chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

4

Thông tư số 13/2016/TTLTBYT-BGDĐT ngày
Quy định về công tác y tế trường học
12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ
GDĐT

5

6

Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế
và Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế
và Bộ Nội vụ

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề Viên chức
Y tế
nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7

Thông tư số 52/2012/TTBGDĐT ngày 19/12/2012
của Bộ GDĐT

8

Thông tư số 27/2017/TTBGDĐT ngày 08/11/2017
của Bộ GDĐT

9

Quyết định số 01/2003/QĐBGDĐT ngày 02/01/2003
Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông
của Bộ GDĐT

10

Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội
thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi
Giáo viên
làm Tổng
Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử phụ trách
giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên
Đội
Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo
dục phổ thông công lập

Viên chức
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ- Thư viện
Quyết định số 01/2004/QĐBGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GDĐT về việc
BGDĐT ngày 29/01/2004
ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường
của Bộ GDĐT
phổ thông

3

STT

11

12

13

14

15

16

Số hiệu, thời gian, cơ quan
ban hành văn bản

Nội dung trích yếu của văn bản

Đối tượng
tham khảo

Thông tư số 02/2015/TTLTBVHTTDL-BNV ngày
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề Viên chức
19/5/2015 của Bộ Văn hóa,
nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
Thư viện
Thể thao và Du lịch và Bộ
Nội vụ
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
Thông tư số 08/2019/TTnghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí
BGDĐT ngày 02/5/2019 của
nghiệm trong các trường trung học và trường Viên chức
Bộ GDĐT
chuyên biệt công lập
Thiết bị Thí nghiệm
Thông tư số 14/2020/TTQuy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục
BGDĐT ngày 26/5/2020 của
phổ thông
Bộ GDĐT
Thông tư số 14/2014/TTBNV ngày 31/10/2014 của
Bộ Nội vụ
Nghị định số 30/2020/NĐCP ngày 05/3/2020 của
Chính phủ
Nghị định số 64/2007/NĐCP ngày 10/4/2007 của
Chính phủ

17

Thông tư số 26/2019/TTBGDĐT ngày 30/12/2019
của Bộ GDĐT

18

Thông tư số 37/2020/TTBGDĐT ngày 05/10/2020
của Bộ GDĐT

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn
nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức
chuyên ngành văn thư
Viên chức
Văn thư
Công tác văn thư
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
của cơ quan nhà nước
Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ
Viên chức
thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non,
Công nghệ
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
thông tin
Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện
tử và cổng thông tin điện tử tại Sở GDĐT,
Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục mầm non,
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Quy định viết tắt: Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT).
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