ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

Số: 20 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Nam Định, ngày 10 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I
Giáo viên trung học phổ thông hạng III lên hạng II

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018
của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức,
nâng ngạch công chức, thăng hạng 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;
Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về
chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư
số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 ban hành sửa đổi, bổ sung một số quy định về
tuyển dụng, công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng 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; Thông tư số 28/2017/BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ GD&ĐT
quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề
nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
Căn cứ Quyết định số 26/2019-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định
ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên
mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doang nghiệp
co vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;
Thực hiện Đề án số 19/ĐA-UBND ngày 11/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên trung
học cơ sở (THCS) hạng II lên hạng I, giáo viên trung học phổ thông (THPT) hạng III
lên hạng II năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tổ chức xét thăng hạng CDNN giáo viên để đánh giá, lựa chọn đội ngũ viên
chức đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của các hạng CDNN giáo viên. Cấp có thẩm quyền
căn cứ kết quả xét thăng hạng và đề án vị trí việc làm để xem xét bổ nhiệm vào CDNN
phù hợp với chuyên môn được đào tạo, công việc đang đảm nhiệm và đảm bảo quyền

lợi, lợi ích chính đáng của viên chức, khắc phục tình trạng bất hợp lý về cơ cấu CDNN
so với vị trí việc làm của đơn vị;
- Động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.
2. Yêu cầu:
- Đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về xét thăng hạng
CDNN đối với viên chức và nội dung Đề án số 19/ĐA-UBND ngày 11/12/2019 của
UBND tỉnh về xét thăng hạng CDNN giáo viên THCS hạng II lên hạng I, giáo viên
THPT hạng III lên hạng II năm 2019;
- Bảo đảm đúng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo CDNN của đơn vị sự
nghiệp công lập.
- Viên chức phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của CDNNGV dự xét thăng hạng.
- Bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của
pháp luật.
II. CÁC NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG
1. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giáo viên THPT hạng III lên
hạng II
Thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp Giáo viên THPT hạng II.
2. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giáo viên THCS hạng II lên
hạng I
Thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng II lên hạng I.
a) Điều kiện tham gia sát hạch: Giáo viên có điểm hồ sơ đạt 100 điểm thì được
tham gia sát hạch. Những giáo viên không được tham gia sát hạch, có thông báo không
đủ điều kiện để tiếp tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
b) Nội dung và hình thức sát hạch:
- Nội dung: Nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên
THCS hạng I;
- Hình thức: Trắc nghiệm trên giấy;
- Thời gian: 45 phút.
3. Trường hợp miễn xét trình độ ngoại ngữ, tin học
- Giáo viên tính đến ngày 31/12/2019, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với
nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ thì được miễn xét trình độ ngoại ngữ, tin học
theo quy định của hạng CDNN.
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- Trong trường hợp giáo viên thuộc diện miễn xét ngoại ngữ và tin học nêu trên có
trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học tối
thiểu của hạng thì vẫn được xét để tính điểm tăng thêm.
4, Lệ phí xét thăng hạng: Thực hiện Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu , chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể như
sau:
- Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng CDNN giáo viên THCS từ hạng II lên
hạng I, giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II, lệ phí là: 600.000 đồng/thí sinh/lần;
- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN
Bước 1: Thông báo Kế hoạch xét hạng CDNN giáo viên THCS từ hạng II lên
hạng I, giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II năm 2019 tới các cơ sở giáo dục công lập
trên địa bàn tỉnh và đăng tải nội dung Kế hoạch trên Cổng thông tin điện tử của UBND
tỉnh, Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT chậm nhất 02 ngày kể từ khi Kế hoạch được ban hành.
Bước 2: UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét thăng hạng giáo viên theo cấp học;
Thành lập Ban giám sát kỳ xét thăng hạng CDNN, thời gian hoàn thành trước 20/3/2020.
Bước 3: Tiếp nhận các thành phần hồ sơ bổ sung (danh sách viên chức đã nộp hồ
sơ đủ điều kiện dự xét thăng hạng tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Đề án số
19/ĐA-UBND ngày 11/12/2019) và thu lệ phí dự xét tại Trung tâm phục vụ hành chính
công từ ngày 15/3/2020 đến 20/3/2020; Quyết định danh sách giáo viên đủ điều kiện dự
xét thăng hạng CDNN giáo viên THCS từ hạng II lên hạng I, giáo viên THPT từ hạng III
lên hạng II năm 2019 trước ngày 25/3/2020.
Bước 4: Bàn giao hồ sơ cho Hội đồng xét thăng hạng CDNN sau khi có Quyết
định công bố danh sách đủ điều kiện dự xét.
Bước 5: Hội đồng xét thăng hạng tổ chức xét thăng hạng, sát hạch theo quy định
hiện hành. Niêm yết công khai kết quả xét thăng hạng. Nhận đơn phúc khảo kết quả xét
thăng hạng, tổ chức chấm phúc khảo theo quy định.
Bước 6: Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét thăng hạng CDNN
viên chức;
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng tổ chức xét thăng hạng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định
tại khoản 4, Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và đảm bảo quy định tại Điều 9
Thông tư số 03/2019/TT-BNV .
2. Sở GD&ĐT là cơ quan thường trực của Hội đồng xét thăng hạng CDNN giáo
viên THCS từ hạng II lên hạng I, giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II năm 2019; thực
hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án số 19/ĐA-UBND ngày 11/12/2019 và theo quy
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định hiện hành; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Hội đồng tổ chức thực hiện xét
thăng hạng đúng Quy chế, Nội quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV.
3. Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án số 19/ĐA-UBND ngày
11/12/2019; chủ trì và phối hợp với Sở GD&ĐT tham mưu và trình UBND tỉnh Quyết
định danh sách viên chức đủ điều kiện dự thăng hạng CDNN, Quyết định thành lập Hội
đồng xét thăng hạng và các Ban của Hội đồng, thẩm định kết quả xét thăng hạng và thực
hiện bổ nhiệm xếp lương theo phân cấp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT (để thực hiện);
- Công an tỉnh (để phối hợp)
- Công thông tin điện tử, TTPVHCC;
- Lưu: VP1, VP8.

Phạm Đình Nghị
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