
        UBND TỈNH ĐẮK LẮK       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  SỞ NỘI VỤ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       
        Số:              /SNV-CCVC                           Đắk Lắk, ngày       tháng 3 năm 2021 
V/v thỏa thuận bổ nhiệm chức danh  
nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

 
  Kính gửi:  
    - Sở Giáo dục và Đào tạo. 
    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 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 công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; 
Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 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 ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức 
giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập. 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019. 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 và Quyết định số 
09/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về phân 
cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. 

Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố triển khai các nội dung về công tác bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 
và xếp lương đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học 
phổ thông theo quy định tại các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 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 công lập, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các Thông tư của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về 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 công lập đến toàn thể viên 
chức, giáo viên, các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ 
thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm rõ và triển khai thực hiện đúng quy 
định. 



2. Trên cơ sở rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí việc làm và nhu cầu đào 
tạo, bồi dưỡng, tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; tạo 
điều kiện để giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. 

3. Chỉ đạo, triển khai đến các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực 
hiện xây dựng phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương, với 
các nội dung cụ thể như sau: 

a) Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí việc làm của viên chức là các giáo 
viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thuộc thẩm 
quyền. 

b) Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục của từng giáo viên gồm: Quyết định tuyển 
dụng, Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hiện tại, Quyết định lương 
gần nhất, Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trình độ chuyên môn và Chứng 
chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

c) Lập danh sách đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương 
đối với giáo viên thuộc thẩm quyền (theo mẫu đính kèm) 

d) Có báo cáo về kết quả rà soát, hồ sơ thủ tục và danh sách đề nghị bổ 
nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương gửi về các cơ quan, đơn vị để tổng 
hợp. 

4. Trên cơ sở rà soát, hồ sơ thủ tục và danh sách đề nghị của các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố căn cứ vào vị trí việc làm; điều kiện, tiêu chuẩn hạng chức danh nghề 
nghiệp; điều kiện, tiêu chuẩn của từng giáo viên và quy định cụ thể tại các Thông 
tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 
và xếp lương đối với giáo viên thuộc thẩm quyền. 

 Các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm kiểm tra về mặt pháp lý của các 
văn bằng, chứng chỉ, các quyết định tuyển dụng của các viên chức trước khi đề 
nghị thỏa thuận, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Trường hợp phát hiện viên 
chức nào có vi phạm trong việc sử dụng giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ thì phải có 
phương án xử lý, không đề nghị thỏa thuận bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 
theo quy định. 

5. Hồ sơ, thủ tục đề nghị thỏa thuận bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và đề 
nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp gửi về Sở Nội vụ thỏa thuận hoặc trình 
UBND tỉnh quyết định, cụ thể: 

- Tờ trình đề nghị thỏa thuận bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và đề nghị 
bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 

- Danh sách đề nghị thỏa thuận để các cơ quan, đơn vị bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp đối với: Giáo viên Mầm non hạng II, Hạng III; Giáo viên tiểu học 
hạng III; Giáo viên Trung học cơ sở hạng III và Giáo viên Trung học phổ thông 
hạng III (theo mẫu đính kèm). Các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về 
điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp và cách xếp lương vào các 



chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định tại các Thông tư của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

- Danh sách đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 
đối với: Giáo viên Mầm non hạng I; Giáo viên tiểu học hạng I, hạng II; Giáo 
viên Trung học cơ sở hạng I, hạng II và Giáo viên Trung học phổ thông hạng I, 
hạng II (theo mẫu đính kèm) và kèm theo hồ sơ cá nhân của từng giáo viên đề 
nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương. 

6. Căn cứ vào văn bản, danh sách thỏa thuận bổ nhiệm chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương của Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định bổ 
nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho từng viên chức theo quy định và 
theo thẩm quyền. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, 
đơn vị tổng hợp gửi Sở Nội vụ để trả lời hoặc xin ý kiến của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo trả lời theo thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Như trên; 
- Phòng Nội vụ các huyện, TX, TP; 
- Lưu: VT, CCVC. 

 
 
 
                  Bạch Văn Mạnh 
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