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V/v bổ sung đối tượng đăng ký thăng
hạng chức danh nghề nghiệp
giáo viên năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THCS và THPT trực thuộc Sở.
Ngày 10/4/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai văn bản số
604/SGDĐT-TCCB về việc đăng ký thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ
hạng IV lên hạng III; THCS từ hạng III lên hạng II năm 2020 (VB số 604/SGDĐTTCCB).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thị xã, thành phố; các trường THCS&THPT trực thuộc Sở bổ sung đối tượng xét
đăng ký thăng hạng CDNN giáo viên năm 2020 và biểu mẫu báo cáo như sau:
1.Tiếp tục triển khai xét đăng ký thăng hạng CDNN giáo viên năm 2020
theo VB số 604/SGDĐT-TCCB. Riêng các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị
xã, thành phố bổ sung đối tượng xét đăng ký thăng hạng CDNN đối với giáo viên
Mầm non, Tiểu học từ hạng III lên hạng II năm 2020 theo quy định tại Thông tư
03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định
về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng
chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công
việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Báo cáo chính xác tổng số viên chức giáo viên hiện có; số lượng, cơ cấu
CDNN viên chức giáo viên hiện có; số lượng, cơ cấu CDNN giáo viên theo Đề án
vị trí việc làm; số lượng, cơ cấu CDNN giáo viên còn thiếu theo yêu cầu của vị
trí việc làm; số lượng viên chức đăng ký xét thăng hạng CDNN giáo viên năm
2020 của từng hạng (thay Biểu mẫu số 1 tại VB số 604/SGDĐT-TCCB bằng Phụ
lục 1-BS đính kèm tại văn bản này).
3. Tiến hành rà soát và lập danh sách giáo viên có đủ các tiêu chuẩn, điều
kiện thăng hạng CDNN giáo viên năm 2020 từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên
hạng II (thay Biểu mẫu số 1 tại VB số 604/SGDĐT-TCCB bằng Phụ lục 2aMN,2b- MN,2c-TH,2d-TH,2e-THCS đính kèm tại văn bản này).
3.1. Thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng IV lên hạng III
+ Giáo viên mầm non hạng IV-Mã số V.07.02.06 có đủ điều kiện, tiêu
chuẩn đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
hạng III-Mã số V.07.02.05 theo quy định tại Điều 5, Thông tư liên tịch số
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015.
+ Giáo viên tiểu học hạng IV-Mã số V.07.03.09 có đủ điều kiện, tiêu chuẩn
đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IIIMã số V.07.03.08 theo quy định tại Điều 5, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015.
3.2. Thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng III lên hạng II
+ Giáo viên mầm non hạng III-Mã số V.07.02.05 có đủ điều kiện, tiêu chuẩn
đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IIMã số V.07.02.04 theo quy định tại Điều 4, Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLTBGDĐT-BNV ngày 14/9/2015.
+ Giáo viên tiểu học hạng III-Mã số V.07.03.08 có đủ điều kiện, tiêu chuẩn
đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IIMã số V.07.03.07 theo quy định tại Điều 4, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLTBGDĐT-BNV ngày 16/9/2015.
+ Giáo viên trung học cơ sở hạng III-Mã số V.07.04.12 có đủ điều kiện, tiêu
chuẩn đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học
cơ sở hạng II-Mã số V.07.04.11 theo quy định tại Điều 5, Thông tư liên tịch số
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015.
4. Lưu ý:
Đơn vị không lập danh sách viên chức đăng ký xét thăng hạng CDNN giáo
viên khi chưa được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất và viên chức chưa đủ tiêu chuẩn,
điều kiện xét thăng hạng theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 28/2017/TTBGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tiêu chuẩn,
điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên
mầm non, phổ thông công lập.
Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện
của viên chức trong danh sách đăng ký xét thăng hạng CDNN giáo viên năm 2020.
Đơn vị không có viên chức có nhu cầu xét thăng hạng CDNN giáo viên năm
2020 vẫn báo cáo theo Phụ lục 1-BS đính kèm.
Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi file
mềm về địa chỉ email: phongtccb.sogialai@moet.edu.vn trước ngày 30/4/2020 để
tổng hợp xây dựng đề án. Kết thúc thời hạn nói trên, cơ quan, đơn vị nào không
đăng ký xem như không có nhu cầu xét thăng hạng CDNN giáo viên năm 2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện, thị xã, thành phố (để biết);
- Đăng website Sở;
- Lưu: VT, TCCB.
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