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Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng 

Sở Nội vụ nhận được Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 15/02/2022 của UBND 

huyện Nghĩa Hưng về việc đề nghị miễn tập sự đối với viên chức giáo viên tiểu học 

sau khi trúng tuyển, Sở Nội vụ có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ thì không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã 

công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã 

hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn 

nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu 

đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời 

gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng, cụ thể là 12 tháng đối với 

chức danh Giáo viên tiểu học hạng III.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng căn cứ quy định nêu trên, thời gian 

thực tế đóng bảo hiểm xã hội và hồ sơ tuyển dụng để xác định các trường hợp không 

thực hiện chế độ tập sự đối với người tuyển dụng. Trường hợp người tuyển dụng không 

phải thực hiện chế độ tập sự thì thực hiện xếp lương viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III, đồng thời cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III và phải có Chứng chỉ 

trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng, nộp cơ quan quản lý để quyết 

định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCVC (T1). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

                  Triệu Đức Hạnh 
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