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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm,
xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ
sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/3/2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp (CDNN) và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ
sở giáo dục (CSGD) mầm non, phổ thông công lập theo các Thông tư số 01, 02,
03, 041 quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng
dạy trong các cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, phổ thông công lập có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 20/3/2021 và thay thế các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 232.
Để triển khai thực hiện các Thông tư nêu trên đúng quy định, hiệu quả, có
tác động tích cực đến công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, Sở Giáo dục và Đào
tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị
xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với các Phòng GDĐT
- Tăng cường truyền thông, phổ biến cho các đơn vị, cá nhân có liên quan
nắm vững và thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn CDNN, để giáo viên yên
tâm, không tạo ra tâm lý lo lắng khi chưa được bổ nhiệm và xếp lương theo quy
định mới; giải đáp kịp thời các thắc mắc của giáo viên (nếu có).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố
xây dựng phương án, triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm,
xếp lương theo các Thông tư số 01, 02, 03 cho giáo viên giảng dạy trong các CSGD
mầm non, phổ thông công lập theo phân cấp.
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Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy
trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và
bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy
định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công
lập; Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng
dạy trong các trường trung học phổ thông công lập.
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Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp giáo viên
mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.
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Báo cáo phương án, kết quả bổ nhiệm hạng CDNN và xếp lương giáo viên
về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 17/11/2021.
2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho các giáo viên trong đơn vị nắm
vững và thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn CDNN, để giáo viên yên tâm,
không tạo ra tâm lý lo lắng khi chưa được bổ nhiệm và xếp lương theo quy định
mới; giải đáp kịp thời các thắc mắc của giáo viên (nếu có).
- Tiến hành rà soát vị trí công tác, diễn biến lương của giáo viên, chức vụ,
chức danh đang công tác để xây dựng phương án bổ nhiệm hạng CDNN và xếp
lương giáo viên (theo biểu mẫu đính kèm), nộp kèm theo phương án là 02 bản sao
có công chứng quyết định bổ nhiệm và xếp lương CDNN giáo viên, 02 bản sao
có công chứng quyết định nâng lương gần nhất về Sở Giáo dục và Đào tạo trước
ngày 15/7/2021.
3. Ngoài những quy định trong các Thông tư số 01, 02, 03, 04 các đơn vị
cần lưu ý một số nội dung sau:
- Việc bổ nhiệm vào các hạng CDNN giáo viên ở từng cơ sở giáo dục phải
đúng người đúng việc, bảo đảm đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn CDNN ở từng hạng.
- Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên hạng III
áp dụng đối với: i) giáo viên mầm non, tiểu học được tuyển dụng sau ngày Thông tư
số 01, 02 có hiệu lực thi hành và giáo viên mầm non hạng cũ được bổ nhiệm vào
chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III mới, giáo viên tiểu học hạng III
cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới3; ii)
giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông (THCS, THPT) được tuyển dụng sau
ngày Thông tư 03, 04 có hiệu lực thi hành4. Những trường hợp không thuộc đối
tượng nêu trên thì chưa yêu cầu bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
CDNN giáo viên hạng theo quy định.
- Theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03, 04 chứng chỉ bồi dưỡng theo
tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non hạng II, hạng III, giáo viên tiểu học hạng II,
hạng III, giáo viên THCS hạng I, hạng II, giáo viên THPT hạng I, hạng II quy định
tại các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23 được công nhận là tương đương với
chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hạng tương ứng quy định tại các Thông
tư số 01, 02, 03, 04. Do đó, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông công lập đã
có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của hạng cao hơn hạng hiện giữ thì
sẽ được sử dụng trong việc thăng hạng sau này, đồng thời cần bổ sung chứng chỉ bồi
dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của hạng hiện giữ (nếu còn thiếu) để được bổ nhiệm
vào hạng tương ứng theo quy định mới.
Ví dụ: giáo viên THCS hạng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
CDNN hạng II nhưng đã có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN hạng I, thì phải
bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hạng
để bảo đảm
đủ điều kiện theo quy định; còn chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hạng I
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Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT và khoản 7 Điều 10 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT.
Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT và khoản 5 Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT.
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giáo viên đã có sẽ được sử dụng để đăng kí dự thi/xét thăng hạng từ hạng II lên hạng
I.
Trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị nghiên cứu thêm Văn bản
số 416/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 26/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc hoàn thiện tài liệu Hội nghị phổ biến VBQPPL về NG&CBQLGD (có file
đính kèm).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Ngoài việc gửi báo cáo bằng văn bản, các đơn vị gửi file mềm về địa chỉ email:
phongtccb.sogialai@moet.edu.vn để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, TCCB.
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