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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số: 05/2016/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016 
 

THÔNG TƯ 
Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên 

 
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;  
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 

Căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại Công văn số 940/BNV-CCVC ngày 04 
tháng 3 năm 2016 về thời gian tập sự đối với giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,    
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định thời gian tập 

sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học 
phổ thông công lập (gọi chung là giáo viên), giảng viên cao đẳng, giảng viên đại 
học công lập (gọi chung là giảng viên).  

2. Thông tư này áp dụng đối với người trúng tuyển làm giáo viên trong các cơ 
sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các 
trường chuyên biệt; người trúng tuyển làm giảng viên trong các trường cao đẳng 
(trừ trường cao đẳng nghề), trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học quốc 
gia thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là cơ sở giáo dục).  

3. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, vận 
dụng các quy định tại văn bản này để thực hiện. 

Điều 2. Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên  
1. Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, người 

trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng. 
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2. Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, người 
trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng. 

3. Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, 
người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng. 

4. Để được bổ nhiệm các chức danh giáo nghề nghiệp giáo viên trung học phổ 
thông, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng. 

5. Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giảng viên, người trúng tuyển 
phải thực hiện thời gian tập sự 12 tháng. 

Điều 3. Những trường hợp đặc biệt về thời gian tập sự theo chức danh nghề 
nghiệp giáo viên, giảng viên  

1. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau 
từ 03 ngày trở lên, thời gian nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ không hưởng lương, thời gian 
bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật của người 
trúng tuyển không được tính vào thời gian tập sự. Thời gian tiếp tục tập sự được 
thực hiện ngay sau khi người trúng tuyển đã hết thời gian nghỉ sinh con theo chế 
độ bảo hiểm xã hội; đã hết thời gian nghỉ ốm; hết thời gian bị tạm giam, tạm giữ, 
tạm đình chỉ công tác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Người trúng tuyển làm giáo viên, giảng viên đã thực hiện giảng dạy trong 
các cơ sở giáo dục phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở 
lên không phải thực hiện thời gian tập sự.  

3. Người trúng tuyển làm giảng viên có bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy 
trong thời gian làm nghiên cứu sinh thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục xem 
xét rút ngắn thời gian tập sự. 

4. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục quyết định thời điểm tiếp tục thực hiện 
tập sự đối với những trường hợp chưa đảm bảo đủ thời gian tập sự theo quy định 
được nêu tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2016. 
2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo 
dục và đào tạo, người đứng đầu các cơ cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành 
Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Vinh Hiển 


