
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 971/UBND-TH An Giang, ngày 24 tháng 8 năm 2022 

V/v hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp 

lương chức danh nghề nghiệp viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông công lập (bổ sung) 

 

 

                

                      Kính gửi: 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng 

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 mon công 

lập, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng 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 trường tiểu học công lập, Thông tư số 

03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng 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 trường trung học cơ sở công lập, Thông tư số 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng 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 trường trung học phổ thông công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01, 

02, 03, 04);  

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 

336/UBND-TH về việc hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh 

nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông công lập  hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; tuy nhiên qua hơn 4 tháng triển khai thực hiện có phát sinh vướng 

mắc. 

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ 

trình số 1477/TTr-SNV ngày 22 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng 

dẫn bổ sung thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập theo 

Thông tư số 01, 02, 03, 04, cụ thể như sau: 

- Việc lập phương án, thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 01, 02, 03, 04 và hướng 
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dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 336/UBND-TH ngày 13/4/2022 

phải căn cứ vào Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Đề án vị trí việc làm) 

đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trường hợp Đề án vị trí việc làm chưa 

được phê duyệt đề nghị khẩn trương hoàn thiện gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện.  

- Đối với các trường hợp giáo viên đã đáp ứng các tiêu chuẩn của hạng chức 

danh nghề nghiệp theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03 thì thực hiện việc 

bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo hướng dẫn tại Công văn số 

336/UBND-TH và các quy định hiện hành. 

- Đối với các trường hợp giáo viên còn có vướng mắc hoặc chưa đáp ứng 

yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo thì tạm thời chưa thực hiện việc bổ nhiệm 

theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03 cho đến khi có quy định mới và giữ 

nguyên mã số, hệ số lương giáo viên đang hưởng. Đồng thời, đơn vị sự nghiệp 

công lập có phương án sắp xếp, bố trí cho những giáo viên này tham gia đào tạo 

đạt trình độ chuẩn đối với giáo viên từng cấp học theo đối tượng quy định tại Nghị 

định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện 

nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở. 

- Đối với các trường hợp giáo viên tốt nghiệp ngành Sư phạm, được tuyển 

dụng vào vị trí việc làm thuộc nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục 

vụ nhưng đang giữ chức danh nghề nghiệp chưa đúng vị trí việc làm (được tuyển 

dụng và đang đảm nhiệm): Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc rà soát, để bổ 

nhiệm lại đúng vị trí việc làm theo quy định của pháp luật. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ (02b), Tài chính; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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