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THÔNG TƯ 

Quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 
 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;  

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục 

nghề nghiệp; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy 

định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định về mục đích, yêu cầu, đối tượng, thẩm quyền tổ 

chức, khen thưởng, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo và công tác tổ chức Hội 

giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là Hội giảng).  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này áp dụng đối với Hội giảng các cấp; trường cao đẳng, 

trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên và cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp); nhà giáo 

đang giảng dạy trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cơ quan, tổ 

chức và cá nhân khác có liên quan.  

2. Thông tư này không áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy nhóm ngành đào 

tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhà 

giáo giảng dạy ở các trường cao đẳng, trường trung cấp thuộc thẩm quyền quản lý 

nhà nước của Bộ Công an. 

Điều 3. Mục đích của Hội giảng 

1. Phát hiện, công nhận, tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút các thành phần xã hội 
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tham gia vào giáo dục nghề nghiệp; tạo động lực phát triển giáo dục nghề nghiệp 

của mỗi địa phương và của cả hệ thống giáo dục nghề nghiệp. 

2. Tạo động lực cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp phấn đấu, hoàn thiện 

bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, 

phát triển nghề nghiệp. 

3. Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn; đẩy mạnh các phong 

trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho nhà giáo học tập, giao lưu, trao đổi kinh 

nghiệm trong giảng dạy. 

4. Đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp; là cơ sở để các cấp quản lý xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhà giáo. 

Điều 4. Nguyên tắc của Hội giảng 

1. Dựa trên sự tự nguyện của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; không ép 

buộc, không tạo áp lực cho nhà giáo tham gia Hội giảng. 

2. Thu hút được nhiều nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tham gia. 

3. Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, 

khách quan, thực chất và đúng quy định của pháp luật. 

Điều 5. Hội giảng các cấp, thẩm quyền tổ chức và đối tượng tham gia  

1. Hội giảng các cấp gồm: Hội giảng cấp cơ sở; Hội giảng cấp tỉnh, cấp 

bộ; Hội giảng toàn quốc. 

2. Thẩm quyền tổ chức Hội giảng 

a) Hội giảng cấp cơ sở do các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức 

từ một đến hai lần trong khoảng thời gian hai kỳ Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ liên 

tiếp căn cứ nhu cầu và điều kiện của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

b) Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ gồm: Hội giảng cấp tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ 

chức; Hội giảng cấp bộ do Bộ, ngành tổ chức.  

Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ được tổ chức từ một đến hai lần trong khoảng 

thời gian hai kỳ Hội giảng toàn quốc liên tiếp căn cứ nhu cầu và điều kiện của 

Bộ, ngành, địa phương; 

c) Hội giảng toàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp) tổ chức định kỳ ba năm một lần. 

3. Đối tượng tham gia Hội giảng 

a) Đối tượng tham gia Hội giảng cấp cơ sở là nhà giáo đang giảng dạy tại 

cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được các khoa, tổ bộ môn lựa chọn; 
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b) Đối tượng tham gia Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ là nhà giáo đạt giải tại 

Hội giảng cấp cơ sở được các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp lựa chọn. 

Trường hợp đặc biệt nhà giáo không tham gia Hội giảng cấp cơ sở, được lựa 

chọn để tham gia Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ do Ban tổ chức Hội giảng cấp tỉnh, 

cấp bộ quy định trong Quy định tổ chức Hội giảng; 

c) Đối tượng tham gia Hội giảng toàn quốc là nhà giáo đạt giải tại Hội 

giảng cấp tỉnh, cấp bộ tính từ kỳ Hội giảng toàn quốc gần nhất được Bộ, ngành, 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn. Trường 

hợp đặc biệt nhà giáo không tham gia Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ được lựa chọn 

để tham gia Hội giảng toàn quốc do Ban tổ chức Hội giảng toàn quốc quy định 

trong Quy định tổ chức Hội giảng. 

Điều 6. Thẩm quyền công nhận và khen thưởng đối với tổ chức, cá 

nhân tham gia Hội giảng 

1. Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quyết định công 

nhận và khen thưởng cho nhà giáo đạt giải tại Hội giảng cấp cơ sở theo quy định. 

2. Người đứng đầu Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương quyết định công nhận và khen thưởng cho nhà giáo đạt 

giải; quyết định khen thưởng tập thể đạt giải; quyết định khen thưởng cho cá 

nhân, tập thể khác có thành tích tại Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ theo quy định. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục trưởng 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định công nhận và khen thưởng cho nhà 

giáo đạt giải; quyết định khen thưởng tập thể đạt giải; quyết định khen thưởng 

cho cá nhân, tập thể khác có thành tích tại Hội giảng toàn quốc theo quy định. 

Chương II 

BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO, TIỂU BAN THƯ KÝ HỘI GIẢNG 

Điều 7. Ban tổ chức Hội giảng 

1. Người đứng đầu cấp tổ chức Hội giảng ra quyết định thành lập Ban tổ 

chức Hội giảng ở cấp tương ứng. 

2. Thành phần Ban tổ chức Hội giảng gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng 

ban, Tiểu ban thư ký tổng hợp, Tiểu ban giám sát và các Tiểu ban giúp việc khác 

(nếu có). Số lượng thành viên các tiểu ban do người đứng đầu cấp tổ chức Hội 

giảng quyết định trên cơ sở quy mô Hội giảng. 

3. Nhiệm vụ của Ban tổ chức Hội giảng: 

a) Ban hành Quy định tổ chức Hội giảng căn cứ vào quy định tại Thông tư 

này và phù hợp với tình hình thực tế của từng kỳ Hội giảng; 

b) Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội giảng;  

c) Lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức Hội giảng; 
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d) Xây dựng phiếu đánh giá, tiêu chí đánh giá bài giảng theo từng cấp 

trình độ đào tạo: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp;  

đ) Thành lập Hội đồng giám khảo, Tiểu ban chuyên môn theo ngành nghề 

và trình độ đào tạo; thành lập các bộ phận giúp việc khác (nếu có) của Hội 

giảng. Trường hợp ngành, nghề có ít nhà giáo tham gia thì thành lập Tiểu ban 

tổng hợp; 

e) Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền và hoạt động 

khác trong quá trình tổ chức Hội giảng;  

g) Tổ chức triển khai thực hiện Hội giảng và các hoạt động khác (nếu có) 

theo kế hoạch, đúng tiến độ; 

h) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định công nhận và khen 

thưởng tại Hội giảng; 

i) Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tập thể tham gia Hội 

giảng; 

k) Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội giảng. 

4. Nhiệm vụ của Trưởng ban tổ chức Hội giảng 

a) Điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội giảng; 

b) Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo và các bộ phận giúp việc khác; 

c) Quyết định nội dung, hình thức bài giảng tại Hội giảng của nhà giáo 

(sau đây gọi là bài trình giảng); số lượng các Tiểu ban chuyên môn, Tiểu ban 

giám khảo; 

d) Quyết định thang điểm đánh giá các nội dung thi và các khung điểm đạt 

giải tại Hội giảng. 

5. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban tổ chức Hội giảng 

a) Giúp Trưởng ban tổ chức Hội giảng theo nhiệm vụ được phân công; 

b) Thay Trưởng ban tổ chức Hội giảng giải quyết các công việc khi được 

Trưởng Ban tổ chức Hội giảng phân công. 

Điều 8. Tiểu ban thư ký tổng hợp  

1. Thành phần của Tiểu ban thư ký tổng hợp gồm: Trưởng Tiểu ban và các 

thành viên. Số lượng của Tiểu ban thư ký tổng hợp  tuỳ theo yêu cầu của quy mô 

Hội giảng. 

2. Nhiệm vụ của Tiểu ban thư ký tổng hợp 

a) Giúp Trưởng Ban tổ chức Hội giảng chuẩn bị nội dung các cuộc họp 

Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo; 

b) Tổng hợp danh sách nhà giáo tham gia Hội giảng, sắp xếp danh sách 

theo các tiểu ban; 
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c) Nhận và bảo quản hồ sơ tham gia Hội giảng của các đơn vị, cá nhân; 

bàn giao giáo án, đề cương bài giảng của nhà giáo tham gia Hội giảng; phiếu 

đánh giá bài giảng cho Tổ thư ký Hội đồng giám khảo; 

d) Nhận kết quả đánh giá bài trình giảng từ Tổ thư ký Hội đồng giám 

khảo; tổng hợp kết quả đánh giá bài trình giảng theo quy định; 

đ) Lưu giữ các tài liệu, kết quả Hội giảng; 

e) Tập hợp các ý kiến, đề nghị của nhà giáo, đơn vị tham gia Hội giảng,  

báo cáo Trưởng ban tổ chức Hội giảng xem xét, quyết định. 

Điều 9. Tiểu ban giám sát 

1. Thành phần của Tiểu ban giám sát gồm: Trưởng Tiểu ban giám sát và 

các thành viên. Số lượng thành viên của Tiểu ban giám sát tuỳ theo yêu cầu của 

quy mô Hội giảng. 

2. Nhiệm vụ của Tiểu ban giám sát 

a) Giám sát quá trình tổ chức trình giảng, bình giảng, chấm trình giảng, 

tổng hợp kết quả và xếp giải tại Hội giảng. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức Hội giảng phân 

công. 

Điều 10. Hội đồng giám khảo 

1. Cơ cấu và thành phần của Hội đồng giám khảo 

a) Hội đồng giám khảo gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổ thư ký và các 

Tiểu ban giám khảo. Thành viên Hội đồng giám khảo là những nhà giáo, cán bộ, 

chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư 

phạm, hiểu biết sâu về giáo dục nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng 

lực nhận xét, đánh giá bài giảng; 

b) Tiểu ban giám khảo được thành lập theo từng Tiểu ban chuyên môn; 

c) Tiểu ban giám khảo gồm Trưởng Tiểu ban và các thành viên; trong đó 

có ít nhất 01 thành viên có chuyên môn về sư phạm, 01 thành viên có chuyên 

môn ngành, nghề phù hợp;  

d) Căn cứ vào điều kiện thực tế, quy mô của Hội giảng, Trưởng Ban tổ 

chức Hội giảng quy định cụ thể tiêu chuẩn và số lượng thành viên của Tiểu ban 

giám khảo trong Quy định tổ chức Hội giảng. 

2. Nhiệm vụ của Hội đồng giám khảo 

Hội đồng giám khảo có nhiệm vụ đánh giá khách quan, chính xác các nội 

dung bài trình giảng của nhà giáo tham gia Hội giảng.  

3. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng giám khảo 

a) Chỉ đạo, theo dõi, chịu trách nhiệm về hoạt động đánh giá bài trình 

giảng, kết quả bài trình giảng và những vấn đề có liên quan; 



6 
 

b) Đề nghị Trưởng ban tổ chức Hội giảng quyết định việc điều chuyển, bổ 

sung giám khảo ở các Tiểu ban giám khảo trong trường hợp cần thiết; 

c) Báo cáo công tác đánh giá bài trình giảng của nhà giáo cho Trưởng ban 

tổ chức Hội giảng. 

4. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo 

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng giám khảo theo nhiệm vụ được phân công; 

b) Thay Chủ tịch Hội đồng giám khảo giải quyết các công việc khi được 

Chủ tịch Hội đồng giám khảo phân công. 

5. Nhiệm vụ của Trưởng Tiểu ban giám khảo: 

a) Điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động đánh giá bài trình giảng 

của Tiểu ban; 

b) Phản ánh, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh những vấn đề về chuyên môn 

trong quá trình đánh giá bài trình giảng và giải quyết các vấn đề có liên quan với 

Chủ tịch Hội đồng giám khảo; 

c) Thực hiện nhiệm vụ của giám khảo. 

6. Nhiệm vụ của giám khảo: 

a) Nghiên cứu trước phiếu đánh giá bài giảng;  

b) Nhận, đọc trước giáo án, đề cương bài giảng của nhà giáo tham gia Hội 

giảng trong tiểu ban; 

c) Thực hiện việc đánh giá các nội dung bài trình giảng theo đúng quy 

định, bảo đảm khách quan, chính xác; 

d) Độc lập trong việc đánh giá, cho điểm và chịu trách nhiệm về ý kiến 

đánh giá của mình. 

7. Nhiệm vụ của Tổ thư ký 

a) Nhận giáo án, đề cương bài giảng của nhà giáo tham gia Hội giảng; 

phiếu đánh giá bài giảng từ Ban tổ chức Hội giảng và bàn giao cho từng Tiểu 

ban giám khảo; 

b) Nhận kết quả đánh giá bài trình giảng từ Trưởng tiểu ban giám khảo và 

bàn giao cho Ban tổ chức Hội giảng; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giám khảo phân công. 

Chương III 

TỔ CHỨC HỘI GIẢNG 

Điều 11. Thông báo kế hoạch và đăng ký tham gia Hội giảng 

1. Ban tổ chức Hội giảng thông báo Kế hoạch tổ chức, Quy định tổ chức 

Hội giảng, tiêu chí đánh giá bài giảng cho nhà giáo và đoàn tham gia Hội giảng 
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trước ngày tổ chức Hội giảng ít nhất 30 ngày đối với Hội giảng cấp cơ sở; 60 

ngày đối với Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ; 90 ngày đối với Hội giảng toàn quốc.  

2. Các nhà giáo, đoàn tham gia Hội giảng đăng ký tham gia với Ban tổ 

chức Hội giảng theo Quy định tổ chức Hội giảng. 

Điều 12. Hình thức và nội dung tổ chức trình giảng 

1. Việc trình giảng tại Hội giảng các cấp được thực hiện dưới ba hình thức 

bài giảng, gồm lý thuyết, thực hành và tích hợp. Thời gian trình giảng bài giảng 

lý thuyết là 45 phút; bài giảng thực hành (phần hướng dẫn ban đầu) là 60 phút; 

bài giảng tích hợp là 60 phút. 

2. Nhà giáo tham gia Hội giảng chuẩn bị ba bài giảng thuộc chương trình 

môn học, mô đun mà nhà giáo được phân công giảng dạy, đăng ký với Ban tổ 

chức Hội giảng và thực hiện bốc thăm một bài trình giảng chính thức trong ba bài 

giảng đã đăng ký. Thời gian đăng ký bài giảng và thời gian bốc thăm bài trình 

giảng được quy định trong Quy định tổ chức Hội giảng. 

3. Đối với Hội giảng cấp cơ sở, nhà giáo thực hiện bài trình giảng với người 

học thực; đối với Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ và Hội giảng toàn quốc, nhà giáo thực 

hiện bài trình giảng với người học thực hoặc giả định (người đóng vai người học). 

4. Tùy theo điều kiện thực tế có thể tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi 

kinh nghiệm giảng dạy; hội thảo khoa học về giáo dục nghề nghiệp; triển lãm 

thiết bị đào tạo và các hoạt động khác tại Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ và Hội 

giảng toàn quốc. 

Điều 13. Đánh giá bài trình giảng tại Hội giảng 

1. Việc đánh giá bài trình giảng căn cứ vào tiêu chí đánh giá bài trình giảng 

theo từng cấp trình độ đào tạo.  

2. Sau khi nhà giáo hoàn thành bài trình giảng, các thành viên giám khảo 

cho điểm vào phiếu đánh giá, nộp cho Trưởng Tiểu ban giám khảo niêm phong. 

Sau đó, Trưởng Tiểu ban giám khảo điều hành phần bình giảng, nhận xét, đánh 

giá bài trình giảng của nhà giáo. Kết thúc từng buổi trình giảng, Trưởng Tiểu 

ban giám khảo nộp phiếu đánh giá đã được niêm phong cho Tổ thư ký Hội đồng 

giám khảo.  

3. Thời gian bình giảng không quá 15 phút/một bài trình giảng. 

4. Điểm đánh giá của bài trình giảng trong mỗi Phiếu đánh giá là tổng điểm 

đánh giá của các phần, lấy đến 02 (hai) chữ số thập phân, không làm tròn. 

5. Điểm bài trình giảng của nhà giáo là điểm trung bình cộng của các thành 

viên giám khảo trong tiểu ban, lấy đến 02 (hai) chữ số thập phân, không làm tròn. 

6. Trường hợp điểm đánh giá của giám khảo trong tiểu ban chênh lệch từ 

10% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên giám khảo trong 
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tiểu ban thì điểm đánh giá đó không được tính vào điểm đánh giá bài trình giảng 

và điểm bài trình giảng của nhà giáo được tính lại là điểm trung bình cộng của 

các thành viên giám khảo còn lại. 

Điều 14. Xếp giải và công bố kết quả Hội giảng 

1. Xếp giải cá nhân và tập thể  

a) Đối với cá nhân: Điểm đánh giá của Hội đồng giám khảo là căn cứ để xếp 

giải cá nhân. Việc xếp giải cá nhân thực hiện theo Quy định tổ chức Hội giảng; 

b) Đối với tập thể: Số lượng nhà giáo đạt giải cao, tỷ lệ nhà giáo đạt giải 

cao và điểm trung bình cộng của nhà giáo tham gia Hội giảng của các đoàn là 

căn cứ để xếp giải tập thể. Việc xếp giải tập thể được quy định cụ thể trong Quy 

định tổ chức Hội giảng. 

2. Công bố kết quả Hội giảng 

Kết quả xếp giải cá nhân, giải tập thể được công bố tại Lễ bế mạc Hội 

giảng. Các cá nhân, tập thể đạt giải tại Hội giảng được nhận bằng khen, giấy 

khen, phần thưởng tại Lễ bế mạc Hội giảng. 

Điều 15. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

1. Các cá nhân, đơn vị tham gia Hội giảng được khiếu nại bằng văn bản gửi 

Ban tổ chức Hội giảng về việc tổ chức Hội giảng; kết quả đánh giá và xếp giải 

của cá nhân, tập thể trong thời gian tổ chức Hội giảng hoặc trong khoảng thời 

gian 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội giảng kết thúc. 

2. Ban tổ chức Hội giảng có trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản khiếu nại. 

Điều 16. Báo cáo kết quả Hội giảng 

1. Chậm nhất là 30 ngày làm việc sau khi kết thúc Hội giảng, cơ sở hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp gửi báo cáo kết quả Hội giảng cấp cơ sở về Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội); Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương gửi báo cáo kết quả Hội giảng cấp bộ, ngành, cấp tỉnh về Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp). 

2. Báo cáo kết quả Hội giảng gồm các nội dung chính: Nội dung, hình thức 

tổ chức Hội giảng; số lượng nhà giáo tham gia Hội giảng theo các ngành, nghề; 

đánh giá chung về công tác tổ chức Hội giảng; danh sách cá nhân, tập thể đạt 

giải tại Hội giảng; các khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại (nếu có). 

Điều 17. Sử dụng kết quả Hội giảng 

1. Kết quả Hội giảng là minh chứng để đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp 

vụ; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề 
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nghiệp và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với nhà giáo theo quy định 

hiện hành. 

2. Khuyến khích nhà giáo đạt giải tại Hội giảng chia sẻ những kinh nghiệm 

giảng dạy cho nhà giáo trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Trách nhiệm của đơn vị đăng cai tổ chức Hội giảng  

1. Phối hợp với Ban tổ chức Hội giảng chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng trình 

giảng, trang thiết bị phục vụ tổ chức Hội giảng. 

2. Bố trí thiết bị nặng, kích thước lớn của một số ngành, nghề phổ biến 

phục vụ tổ chức Hội giảng theo yêu cầu của Ban tổ chức. 

3. Hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn có nhà giáo tham dự Hội giảng. 

Điều 19. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

có nhà giáo tham gia Hội giảng 

1. Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 

trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng cho nhà giáo tham gia Hội giảng toàn quốc; thời 

gian bồi dưỡng không quá 80 giờ cho một nhà giáo. Cơ sở hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng cho nhà giáo tham gia Hội giảng 

cấp bộ, ngành, Hội giảng cấp tỉnh; thời gian bồi dưỡng không quá 40 giờ cho một 

nhà giáo. 

2. Phối hợp với Ban tổ chức Hội giảng các cấp xây dựng kế hoạch và bố trí 

nguồn lực để đảm bảo các điều kiện tổ chức Hội giảng. 

Điều 20. Kinh phí tổ chức Hội giảng 

Nguồn kinh phí, nội dung chi và mức chi tổ chức các hoạt động Hội giảng 

các cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-

BLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo 

viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm. 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2021.  

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 

1161/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 11 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định Hội giảng giáo viên dạy nghề hết hiệu 

lực thi hành. 
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3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./. 
 

 

 Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; 
- Bộ LĐTB&XH: Lãnh đạo Bộ, Vụ PC, Vụ TCCB, 

TTTT, TCGDNN để đăng Cổng TTĐT;  
- Lưu: VT, TCGDNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng 
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