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Nam Định,  ngày        tháng 9 năm 2021 

 

           Kính gửi:   

         - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

         - UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

 

Thực hiện Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 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, theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã có Hướng dẫn số 

1288/HD-SNV ngày 15/6/2021 về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các 

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

Trong quá trình thẩm định hồ sơ bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề 

nghiệp viên chức của các đơn vị, do có một số vướng mắc nên ngày ngày 

06/8/2021, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1651, 1652/SNV-TCBM gửi Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Bộ Nội vụ. Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 

802/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 13/8/2021 trả lời Sở Nội vụ Nam Định về việc 

chuyển xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông công lập. 

Theo nội dung Công văn số 802/NGCBQLGD-CSNGCB của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành 

phố lưu ý một số nội dung sau: 

1. Việc xếp lương giáo viên tiểu học, trung học cơ sở thực hiện theo quy 

định tại Điều 8 Thông tư số 02, 03/2021/TT-BGDĐT. Vì vậy, giáo viên tiểu học, 

trung học cơ sở đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào hạng II mới thì được áp dụng hệ số 

lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 

6,38. 

Người được bổ nhiệm CDNN nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của CDNN đó 

và người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sau khi hết thời gian tập sự 

theo quy định sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương tương ứng 

với vị trí việc làm đã trúng tuyển. Không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm 

hạng CDNN và xếp lương cao hơn vị trí việc làm đã trúng tuyển. Để được bổ 
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nhiệm vào hạng cao hơn trong cùng ngành, lĩnh vực, ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn 

về trình độ đào tạo thì còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về bồi dưỡng, tiêu chuẩn về 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (thành tích, đóng góp đã đạt được và thời gian giữ 

hạng thấp hơn liền kề) và đặc biệt phải trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng 

hạng CDNN do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. 

Do vậy, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố rà 

soát lại danh sách viên chức được tuyển dụng, tiếp nhận từ 2015 đến nay, kiểm tra 

lại thời gian thực hiện chế độ tập sự, bổ nhiệm, xếp lương viên chức sau khi hết 

thời gian tập sự, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tại từng thời 

điểm.  

Trường hợp bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp sau khi hết thời 

gian tập sự không đúng quy định, đề nghị các đơn vị lập danh sách riêng để thống 

nhất phương án giải quyết. 

2. Nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy 

phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận và bảo đảm đạt tiêu chuẩn hạng 

chức danh nghề nghiệp theo quy định. Do vậy, đối với những trường hợp được 

tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bố trí sử dụng không đúng vị trí việc làm hoặc 

không có trình độ đào tạo phù hợp vị trí việc làm đang đảm nhiệm, đề nghị Sở 

Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, có phương án 

xử lý, điều động viên chức về vị trí việc làm phù hợp, hoặc cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng kịp thời, đúng quy định. Trường hợp vướng mắc, đề nghị lập danh sách 

riêng để thống nhất phương án giải quyết. 

3. Đối với các tiêu chuẩn quy định về thành tích của GVMN, GVTHPT 

được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01, 04/2021/TT-BGDĐT. Giáo 

viên mầm non hạng II chỉ lấy minh chứng là được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ 

sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên. Giáo viên THPT hạng II chỉ lấy 

minh chứng là được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên. 

4. Viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn thuộc chỉ tiêu nâng bậc 

lương trước thời hạn năm 2020, đã có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền nâng 

bậc lương trước thời hạn trong quý I năm 2021 theo đúng quy định tại Thông tư số 

08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng 

bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động, thì lấy hệ số lương mới đã được nâng bậc 

lương trước thời hạn để thực hiện chuyển xếp lương theo quy định tại Thông tư số 

01,02,03,04. 

5. Danh sách viên chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp theo Thông tư số 01, 02, 03, 04, đề nghị các đơn vị niêm yết 
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công khai tại các trường trong vòng 07 ngày trước khi hiệp y với Sở Nội vụ. Giám 

đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm 

về tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

6. Đối với người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập 

sự: Trong thời gian tập sự, cơ quan, đơn vị phải cử viên chức tham gia khoá đào 

tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp 

trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời 

gian thực hiện chế độ tập sự.  

 Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu đơn 

vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khoá bồi dưỡng để hoàn chỉnh 

tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. Viên chức 

hết thời gian tập sự, được đánh giá đạt yêu cầu tập sự và hoàn chỉnh tiêu chuẩn, 

điều kiện của chức danh nghề nghiệp (có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo 

hạng bổ nhiệm) thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho viên 

chức, sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ. 

 Sở Nội vụ gửi Công văn số 1652/SNV-TCBM ngày 06/8/2021 của Sở Nội vụ 

và Công văn số 802/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 13/8/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo kèm theo. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh 

về Sở Nội vụ (phòng Tổ chức Bộ máy) để được hướng dẫn giải quyết. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TCBM.  HTC (02b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
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