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Phần thứ nhất 
SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. Sự cần thiết 

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có vai trò hết sức quan 
trọng, là lực lượng quyết định trực tiếp đến chất lượng giáo dục và sự phát triển 
của hệ thống giáo dục quốc dân. Phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ nhà 
giáo và cán bộ quản lý giáo dục là yếu tố then chốt, quan trọng nhất, quyết định 
sự thành bại của sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Trong 
đó, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu 
chức danh theo vị trí việc làm, đảm bảo về chất lượng là một trong những giải 
pháp hết sức quan trọng và cấp thiết để đào tạo nguồn nhận lực chất lượng cao 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối 
cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 

Một trong các giải pháp đáp ứng yêu cầu trên đó là việc thực hiện chính 
sách đào tạo, bồi dưỡng, chính sách tiền lương, phụ cấp, thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp (CDNN) viên chức ngành giáo dục nói chung và đội ngũ giáo viên 
nói riêng, nhằm đảm bảo hợp lý về cơ cấu các CDNN giáo viên trong các cơ sở 
giáo dục mầm non và phổ thông đảm nhiệm được sứ mệnh đào tạo nguồn nhân 
lực cho đất nước. 

Việc thăng hạng các CDNN giáo viên mầm non, phổ thông là một trong 
những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhằm 
đảm bảo kịp thời về chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo 
dục phổ thông công lập; đồng thời động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên 
học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ công tác, yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập và phù 
hợp với quy định hiện hành về quản lý viên chức.  

Đối với mỗi giáo viên, được tham dự thăng hạng CDNN là cơ hội để 
kiểm tra và khẳng định mình trong quá trình rèn luyện, thăng tiến nghề nghiệp. 

Đến nay đã có một hệ thống đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác thi, 
xét thăng hạng đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông 
công lập. Căn cứ quy định về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN đối với viên chức 
tại các văn bản nêu trên, để kịp thời thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ 
giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, UBND tỉnh Hải 



2

Dương xây dựng Đề án tổ chức xét thăng hạng CDNN viên chức giảng dạy trong 
các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020. Cụ thể:  

- Tổ chức xét thăng hạng CDNN giáo viên hạng IV lên hạng III đối với viên 
chức giảng dạy trong các trường Mầm non, Tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh; 

- Tổ chức xét thăng hạng CDNN giáo viên hạng III lên hạng II đối với 
viên chức giảng dạy trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trên 
địa bàn tỉnh; 

Đề án được phê duyệt sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết kịp 
thời các chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên; thúc đẩy nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục khi thực 
hiện chính sách về đội ngũ. 

II. Cơ sở pháp lý
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 
ngày 25 tháng 11 năm 2019;

3. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần 
thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

4. Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 
ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 
tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI 
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế; 

5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

6. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính 
phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

7. Thông tư liên tịch số 20, 21, 22/2015/TTLT-BGDDT-BNV của liên Bộ 
Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

8. Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định về CDNN và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối 
với viên chức; 

9. Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 ban hành sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, công chức, viên chức, nâng ngạch 
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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; 

10. Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông công lập;

11. Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
giáo viên mầm non, phổ thông công lập. 

Phần thứ hai
THỰC TRẠNG CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

GIÁO VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON,
PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

I. Cơ cấu và tiêu chuẩn CDNN giáo viên trong các cơ sở giáo dục 
mầm non,  phổ thông công lập  

1. Theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 
14/9/2015, CDNN giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân được phân thành 3 hạng:   

Giáo viên mầm non hạng II  Mã số: V.07.02.04
Giáo viên mầm non hạng III Mã số: V.07.02.05
Giáo viên mầm non hạng IV Mã số: V.07.02.06
Tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non trong các trường mầm non công 

lập được quy định cụ thể tại các Điều 4,5,6 của Thông tư liên tịch số 
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. 

2. Theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 
16/9/2015, CDNN giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân được phân thành 3 hạng:   

Giáo viên tiểu học hạng II  Mã số: V.07.03.07 
Giáo viên tiểu học hạng III Mã số: V.07.03.08 
Giáo viên tiểu học hạng IV Mã số: V.07.03.09 
Tiêu chuẩn CDNN giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập 

được quy định cụ thể tại các Điều 4,5,6 của Thông tư liên tịch số 
21/2015/TTLTBGDĐT-BNV. 

3. Theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 
16/9/2015, CDNN giáo viên THCS trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục 
thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân có cấp trung học cơ sở (sau đây gọi chung là trường THCS công lập) được 
phân thành 3 hạng:   

Giáo viên THCS hạng I  Mã số: V.07.04.10 
Giáo viên THCS hạng II Mã số: V.07.04.11 
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Giáo viên THCS hạng III Mã số: V.07.04.12 
Tiêu chuẩn CDNN giáo viên THCS trong các trường THCS công lập 

được quy định cụ thể tại các Điều 4,5,6 của Thông tư liên tịch số 
22/2015/TTLTBGDĐT-BNV. 

II. Thực trạng cơ cấu CDNN giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm 
non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh hiện nay 

Để có cơ sở xây dựng Đề án tổ chức xét thăng hạng CDNN giáo viên 
trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020, UBND tỉnh 
đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Phòng Giáo 
dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Phòng Nội vụ khảo sát 
nhu cầu đăng ký dự thi/xét thăng hạng từ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 
thông công lập năm 2020. 

Theo báo cáo thống kê từ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công 
lập tính đến ngày 31/8/2020, cơ cấu CDNN giáo viên trong các cơ sở giáo dục 
mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ như sau: 

1. Giáo viên mầm non: 8.383 người, trong đó hạng II: 823 người (9,82%); 
hạng III: 859 người (10,25%); hạng IV: 6.702 người (79,93%).

2. Giáo viên tiểu học: 7.136 người, trong đó hạng II: 3.799 người 
(53,24%); hạng III: 1.758 người (24,64%); hạng IV: 1.579 người (23,12%).

3. Giáo viên trung học cơ sở: 5.424 người, trong đó hạng II: 3.792 người 
(69,91%); hạng III: 1.522 người (28,06%).

Theo thống kê thực trạng trên thì hiện nay, phần lớn giáo viên đang được 
xếp ở hạng thấp nhất, số lượng giáo viên mầm non hạng IV chiếm 79,93%, tiểu 
học hạng IV và hạng III là 46,76%. Hiện nay, nhiều giáo viên có đủ tiêu chuẩn, 
điều kiện dự xét thăng hạng cao hơn để được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên 
theo đúng trình độ, năng lực và thực tế nhiệm vụ đang đảm nhiệm tại cơ sở giáo 
dục mầm non, phổ thông công lập. Đây thực sự là đội ngũ cần phải quan tâm 
góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nói chung công tác 
xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên nói riêng, đồng thời tạo điều kiện cho 
cơ sở giáo dục thực hiện chính sách về đội ngũ. 

II. Nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Theo báo cáo tổng hợp của các đơn vị  thì nhu cầu thăng hạng CDNN 

giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 như sau: 
1. Nhu cầu thăng hạng lên giáo viên mầm non hạng III: 3.381 người. 
2. Nhu cầu thăng hạng lên giáo viên mầm non hạng II: 772  người. 
3. Nhu cầu thăng hạng lên giáo viên tiểu học hạng III: 747  người. 
4. Nhu cầu thăng hạng lên giáo viên tiểu học hạng II: 882  người. 
5. Nhu cầu thăng hạng lên giáo viên THCS hạng II: 562  người. 
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Phần thứ ba
MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, 

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG 
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

I. Mục đích 
1. Lựa chọn được đội ngũ giáo viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của 

CDNN theo quy định nhằm góp phần xây dựng, phát triển và nâng cao chất 
lượng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực chuyên 
môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 

2. Đảm bảo kịp thời về chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên tại các 
cơ sở giáo dục phổ thông công lập; khắc phục những bất hợp lý về cơ cấu 
CDNN nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp và phù hợp 
với quy định hiện hành về quản lý viên chức. 

3. Động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

II. Nguyên tắc xét thăng hạng
1. Việc cử giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn 

cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu của các trường.
2. Giáo viên được tham dự xét thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn 

liền kề cùng chức danh nghề nghiệp đang giữ.
3. Giáo viên dự xét thăng hạng phải có đủ hồ sơ và các minh chứng theo 

quy định. Đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí không có minh chứng là các văn bằng, 
chứng chỉ, chứng nhận, quyết định, bằng khen, giấy khen, đề tài, đề án hoặc sản 
phẩm được ứng dụng trong giáo dục, giảng dạy học sinh và tài liệu có liên quan 
thì minh chứng là xác nhận của cơ quan sử dụng giáo viên về năng lực của giáo 
viên đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí đó.

4. Việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải bình đẳng, 
công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

III. Thẩm quyền tổ chức thăng hạng, đối tượng áp dụng, chỉ tiêu, 
điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Thẩm quyền tổ chức thăng hạng
Căn cứ Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Khoản 3, Điều 2 

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi 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, Quyết 
định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh thì 
UBND tỉnh tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ 
thông công lập. 
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2. Đối tượng dự thăng hạng 
Cán bộ quản lý, giáo viên đã được bổ nhiệm vào hạng CDNN, đang làm 

việc tại các trường mầm non, phổ thông công lập trong tỉnh, có khả năng đảm 
nhiệm hoặc làm việc ở vị trí công tác phù hợp chức trách, nhiệm vụ của CDNN 
giáo viên ở hạng cao hơn liền kề theo quy định tại các Thông tư liên tịch số 20, 
21, 22 /2015/TTLT-BGDDT-BNV tương ứng với mỗi cấp học, cụ thể:

2.1. Đối với thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng III lên hạng II
- Giáo viên trung học cơ sở, đang giữ chức danh giáo viên trung học cơ sở 

hạng III - Mã số: V.07.04.12.
- Giáo viên tiểu học đang giữ chức vụ từ Tổ phó chuyên môn trở lên, giữ 

chức danh giáo viên tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.08.
- Giáo viên mầm non đang giữ chức vụ từ Tổ phó chuyên môn trở lên, giữ 

chức danh giáo viên mầm non hạng III - Mã số: V.07.02.05.
2.2. Đối với thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng IV lên hạng III
- Giáo viên tiểu học, đang giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV - Mã 

số: V.07.03.09.
- Giáo viên mầm non, đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng IV - Mã số: V.07.02.06.
3. Chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 Ngày 30/11/2017 UBND tỉnh Hải Dương ban hành các Quyết phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở GD&ĐT và UBND 
các huyện, thành phố, thị xã. Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm và Khung năng lực vị 
trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học 
phổ thông công lập tỉnh Hải Dương, thực trạng cơ cấu CDNN giáo viên trong các 
cơ sở giáo dục phổ thông công lập hiện nay và nhu cầu thăng hạng CDNN giáo 
viên năm 2020, để kịp thời đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên có đủ 
điều kiện, tiêu chuẩn được xét thăng hạng trong năm 2020, UBND tỉnh giao chỉ 
tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 theo số lượng đăng ký đủ 
điều kiện xét duyệt. Cụ thể như sau: 

- Chỉ tiêu thăng hạng CDNN từ giáo viên mầm non hạng IV lên giáo viên 
mầm non  hạng III: 3.381  người. 

- Chỉ tiêu thăng hạng CDNN từ giáo viên tiểu học hạng IV lên giáo viên 
tiểu học hạng III: 549  người. 

- Chỉ tiêu thăng hạng CDNN từ giáo viên mầm non hạng III lên giáo viên 
mầm non  hạng II: 199 người. 

- Chỉ tiêu thăng hạng CDNN từ giáo viên tiểu học hạng III lên giáo viên 
tiểu học hạng II: 215 người. 

- Chỉ tiêu thăng hạng CDNN từ giáo viên THCS hạng III lên giáo viên 
THCS  hạng II: 433 người. 
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4. Điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng 
4.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung
Giáo viên dự xét thăng hạng CDNN phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều 

kiện được quy định tại Điều 3, Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 
30/11/2017 của Bộ GD&ĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét 
thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Cụ thể: 

- Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của CDNN ở hạng đăng ký 
dự xét và được cấp có thẩm quyền cử tham dự kỳ xét thăng hạng. 

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 
thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự 
xét; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành 
kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị 
có thẩm quyền. 

- Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của 
CDNN ở hạng đăng ký dự xét theo quy định tại các Thông tư liên tịch số 20, 21, 
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.  

- Giáo viên dự xét thăng hạng phải có đủ hồ sơ và các minh chứng theo 
quy định. Đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí không có minh chứng là các văn bằng, 
chứng chỉ, chứng nhận, quyết định, bằng khen, giấy khen, đề tài, đề án hoặc sản 
phẩm được ứng dụng trong giáo dục, giảng dạy học sinh và tài liệu có liên quan 
thì minh chứng là xác nhận của cơ quan sử dụng giáo viên về năng lực của giáo 
viên đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí đó. 

4.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của từng chức danh nghề nghiệp 
a) Thăng hạng lên giáo viên mầm non hạng II:  
Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về nhiệm vụ, trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 
hạng II quy tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 4, Thông tư liên tịch số 
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

b) Thăng hạng lên giáo viên mầm non hạng III:  
Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về nhiệm vụ, trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 
hạng III quy tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 5, Thông tư liên tịch số 
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. 

c) Thăng hạng lên giáo viên tiểu học hạng II:  
Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về nhiệm vụ, trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên tiểu học hạng 
II quy tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 4, Thông tư liên tịch số 
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. 

d) Thăng hạng lên giáo viên tiểu học hạng III:  
Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về nhiệm vụ, trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên tiểu học hạng 



8

III quy tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 5, Thông tư liên tịch số 
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. 

e) Thăng hạng lên giáo viên THCS hạng II:  
Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về nhiệm vụ, trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên THCS hạng II 
quy tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 5, Thông tư liên tịch số 
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. 

5. Điều kiện miễn xét ngoại ngữ và tin học 
Giáo viên tính đến ngày 31/12/2020, 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. 

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. 

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tương đương thực hiện theo 
Công văn 3460/UBND-VP ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh;

Trường hợp giáo viên đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành ghép 
02 môn có môn Tin học (VD: Toán –Tin, Lý –Tin) thì được coi là đã tốt nghiệp 
từ trung cấp ngành Tin học hoặc Công nghệ thông tin trở lên.  

6. Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
- Đơn xin dự xét thăng hạng CDNN; 
- Sơ yếu lý lịch theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 

12/2012/TTBNV có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng hoặc quản lý viên 
chức (nếu là Hiệu trưởng đăng ký dự xét thì Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp 
trên xác nhận); 

- Bản đánh giá nhận xét viên chức của thủ trưởng cơ quan (nếu là Hiệu 
trưởng đăng ký dự xét thì Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên đánh giá, nhận xét); 

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ có công chứng của cơ quan có thẩm 
quyền để minh chứng cho điều kiện về tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng; các văn 
bằng, chứng chỉ tiếng nước ngoài phải được công chứng dịch thuật.

- Các minh chứng về thực hiện nhiệm vụ, về tiêu chuẩn năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ (VD: Các quyết định phân công nhiệm vụ hoặc các minh chứng 
như các sản phẩm nghiên cứu, bài soạn, tài liệu…về thực hiện nhiệm vụ của 
CDNN dự xét thăng hạng hoặc bản nhận xét của Thủ trưởng đơn vị, tổ chuyên 
môn, các tổ chức đoàn thể dự báo về khả năng đảm nhiệm các nhiệm vụ của 
CDNN dự xét thăng hạng; các minh chứng hoặc biên bản nhận xét của tập thể 
lãnh đạo, tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể về tiêu chuẩn năng lực chuyên 
môn nghiệp vụ).

- Bản sao các danh hiệu thi đua các cấp, các minh chứng để tính điểm hồ 
sơ và điểm tăng thêm; 
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- Bản sao các quyết định: Quyết định tuyển dụng viên chức, Quyết định 
hết tập sự, Quyết định chuyển loại, xếp lương vào ngạch giáo viên tương đương 
với hạng CDNN hiện giữ; Quyết định bổ nhiệm và xếp lương CDNN; Quyết 
định nâng bậc lương cuối cùng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng được xếp theo đúng thứ tự kể trên và bỏ 
vào bì đựng có kích thước 250x340x5mm. Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng 
chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ và các văn 
bản sao chụp. Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, ứng viên có trách nhiệm 
cung cấp bản chính hoặc tài liệu gốc để đối chiếu. Các công trình khoa học, 
bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích của cơ quan, tổ chức hoặc công dân 
có liên quan đến nội dung bí mật nhà nước, bí mật thuộc lĩnh vực quốc phòng, 
an ninh phải được bảo vệ theo quy định của pháp luật và thực hiện theo quy định 
của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự thăng hạng CDNN chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử đi dự thăng hạng 
CDNN; lưu giữ và quản lý hồ sơ đăng ký của người dự thăng hạng CDNN theo 
quy định của pháp luật. 

IV. Nội dung, hình thức, cách tính điểm và nguyên tắc xác định người 
được thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Nội dung, hình thức xét thăng hạng
Nội dung, hình thức xét thăng hạng CDNN giáo viên thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT  ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Cụ thể:

1.1. Xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, tiểu học:
a) Xét thăng hạng CDNN từ giáo viên hạng IV lên giáo viên hạng III: 

Thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp giáo viên hạng III của mỗi cấp học;

b) Xét thăng hạng CDNN từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: 
Thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học.

1.2. Xét thăng hạng CDNN giáo viên trung học cơ sở:
Xét thăng hạng CDNN từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Thông 

qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn CDNN giáo viên 
hạng II của cấp học.

1.3. Giáo viên mầm non, tiểu học hạng III dự xét thăng hạng lên hạng II 
khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm thì được tham gia sát hạch. Những giáo viên không 
được tham gia sát hạch được thông báo không đủ điều kiện để tiếp tục xét thăng 
hạng CDNN.

1.4. Việc sát hạch được thực hiện thông qua hình thức phỏng vấn: Việc 
phỏng vấn được thực hiện trực tiếp đối với từng người; thời lượng phỏng vấn 01 
(một) người không quá 15 (mười lăm) phút; nội dung phỏng vấn liên quan đến 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-28-2017-tt-bgddt-thi-thang-hang-chuc-danh-giao-vien-mam-non-pho-thong-cong-lap-346013.aspx
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nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp giáo 
viên ở mỗi cấp học. 

2. Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng 
 Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100. Tổng điểm của hồ 

sơ xét thăng hạng bao gồm điểm chấm hồ sơ và điểm tăng thêm. Không làm tròn 
số khi cộng điểm. 

* Điểm hồ sơ  
Điểm hồ sơ là 100 điểm, cụ thể:
- Nhóm tiêu chí đánh giá về khả năng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên ở 

hạng đề nghị xét: 5,0 điểm; 
- Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 20 điểm; 
- Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 75 điểm;
Quy định điểm chi tiết của từng tiêu chí tại phụ lục kèm theo Thông tư số 

28/2017/BGDĐT ngày 30/11/2017 của  Bộ GD&ĐT. 
 * Điểm tăng thêm
- Điểm tăng thêm được thực hiện đối với những trường hợp sau: có trình 

độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định của hạng; có 
thành tích được tặng bằng khen từ cấp tỉnh, Bộ trở lên; giấy chứng nhận chiến sĩ 
thi đua cấp cao hơn so với quy định của hạng; giáo viên có học sinh đoạt giải 
cấp tỉnh, cấp quốc gia trong cuộc thi do ngành Giáo dục tổ chức (không tính các 
cuộc thi do các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Giáo dục tổ chức), giáo viên có 
học sinh trong đội tuyển học sinh dự thi khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao 
khu vực Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương, quốc tế và giáo viên có học 
sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu 
Á Thái Bình Dương, quốc tế; 

- Điểm tăng thêm tính cho mỗi minh chứng của tiêu chuẩn, tiêu chí do 
Hội đồng xét thăng hạng quy định nhưng không vượt quá 5,0 điểm. Đối với 
những tiêu chuẩn, tiêu chí có nhiều minh chứng để tính điểm tăng thêm thì chỉ 
tính điểm tăng thêm cho minh chứng có giá trị cao nhất. 

- Đối với những trường hợp miễn xét trình độ ngoại ngữ và tin học quy 
định tại Điều 9 Thông tư số 28/2017/BGDĐT ngày 30/11/2017 vẫn được tính 
điểm theo số điểm quy định của tiêu chuẩn, tiêu chí đó để bảo đảm tổng điểm hồ 
sơ là 100 điểm. 

* Quy định về cách tính điểm sát hạch 
- Điểm sát hạch chấm theo thang điểm 20, không làm tròn số khi cộng điểm. 
- Hội đồng xét quy định điểm cụ thể đối với mỗi câu hỏi ở nội dung 

phỏng vấn. 
3. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp và thông báo kết quả  
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- Người được xác định trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng phải có đủ các 
điều kiện sau đây: 

+ Có đủ hồ sơ kèm theo các minh chứng theo quy định; 
+ Đối với trường hợp xét hồ sơ: Kết quả được xét bằng điểm chấm hồ sơ 

phải đạt 100 điểm trở lên. Trong đó, điểm của mỗi nhóm tiêu chí phải đạt tối 
thiểu theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 
28/2017/BGDĐT ngày 30/11/2017. 

+ Đối với trường hợp xét hồ sơ và sát hạch: Kết quả được xét bằng điểm 
chấm hồ sơ 100 điểm trở lên (trong đó, điểm của mỗi nhóm tiêu chí phải đạt tối 
thiểu theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 
28/2017/BGDĐT ngày 30/11/2017) và điểm sát hạch phải đạt tối thiểu 10 điểm. 

- Kết quả xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập 
được thông báo tới cá nhân, đơn vị tham dự kỳ xét chậm nhất sau 15 ngày làm 
việc, tính từ thời điểm hoàn thành kỳ xét thăng hạng. 

- Người được xác định không trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng CDNN 
không được bảo lưu kết quả cho kỳ xét thăng hạng lần sau. 

V. Kinh phí tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Kinh phí tổ chức xét thăng hạng CDNN từ nguồn ngân sách nhà nước cấp 

cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
Phần thứ tư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. UBND tỉnh 
- Phê duyệt Kế hoạch xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non và phổ 

thông công lập năm 2020
- Quyết định thành lập Hội đồng xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm 

non và phổ thông công lập năm 2020. Hội đồng xét thăng hạng CDNN thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, có 7 
thành viên, gồm Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng trong đó có 1 ủy viên 
kiêm thư ký Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
Phó Chủ tịch Hội đồng: 
+ Phó Chủ tịch thường trực: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ Phó chủ tịch đồng: Giám đốc Sở Nội vụ.
Ủy viên kiêm thư ký: Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và 

Đào tạo.
Các ủy viên Hội đồng: Lãnh đạo, công chức thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Nội vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan.
- Quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non 

và phổ thông công lập năm 2020.
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2. Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Là cơ quan thường trực của Hội đồng xét thăng hạng CDNN giáo viên 

mầm non và phổ thông công lập năm 2020.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án 

và Kế hoạch và tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên trình UBND tỉnh để phê 
duyệt tổ chức thực hiện.

- Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét thăng 
hạng CDNN giáo viên; Tham mưu việc tổ chức xét thăng hạng CDNN giáo viên 
theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng bộ tiêu chí thẩm định hồ sơ xét thăng hạng CDNN giáo viên 
mầm non và phổ thông công lập năm 2020.

- Báo cáo kết quả xét thăng hạng trình UBND tỉnh.
2. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét thăng hạng CDNN giáo 

viên theo đúng quy định của pháp luật.
Thông báo danh sách và xếp lương viên chức trúng tuyển xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp.
3. Sở Tài chính
Hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán, thanh, quyết toán kinh 

phí tổ chức xét thăng hạng CDNN theo quy định của pháp luật.
4. UBND các huyện, thành phố, thị xã
Chỉ đạo các đơn vị phổ biến các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét 

thăng hạng, thực hiện các công việc về chuẩn bị hồ sơ, văn bản, hoàn thiện hồ sơ 
để bổ nhiệm vào CDNN theo quy định đối với viên chức trúng tuyển trong kỳ 
xét thăng hạng;

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp hồ sơ, giúp Hội đồng xét 
thăng hạng theo quy định.

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử viên chức d ự xét thăng hạng CDNN 
và viên chức dự xét thăng hạng CDNN phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tiêu chuẩn, điều kiện của người được cử dự xét thăng hạng./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Văn Cầu
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