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                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày      tháng 3 năm 2020 

  
   Kính gửi:   

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

  

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND, ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk  “Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk”; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND, ngày 16/4/2018 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 

30/2012/QĐ-UBND, ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 1137 ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về 

việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục 

và Đào tạo; 

Thực hiện Công văn số 384/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/02/2020 về 

việc tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020; 

Công văn số 1796/UBND-TH ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ 

chức thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020. 

Để có cơ sở xây dựng Đề án tham mưu Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem 

xét, quyết định việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ 

thông công lập năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

thực hiện một số nội dung sau:  

1. Phổ biến đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên biên chế hiện đang 

giảng dạy bậc trung học cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo viên 

trung học phổ thông theo phân cấp quản lý có nhu cầu thăng hạng chức danh từ 

giáo viên hạng III lên hạng II nghiên cứu các văn bản: 



 
 

 

- Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; 

- Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập; 

- Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 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; 

- Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; 

- Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 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, phổ thông công lập; 

- Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 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; 

(Các Thông tư có đính kèm) 

2. Báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp giáo viên hiện có và 

đề nghị số lượng tham gia thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung 

học cơ sở, trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II. Lập danh sách giáo viên 

trung học cơ sở hạng III (mã số: V.07.04.12) đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng II (mã số: V.07.04.11); giáo viên trung 

học phổ thông hạng III (mã số: V.07.05.15) đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp lên hạng II (mã số: V.07.05.14). 

(Các biểu mẫu có gửi kèm Công văn) 



 
 

Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản và hệ 

thống OMS (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 24/3/2020 để tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo, 

thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai những nội dung nêu trên để việc tổ 

chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông công lập được 

thuận lợi. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị liên hệ phòng 

Tổ chức cán bộ (ông Trần Cao Lin, điện thoại: 0935 129 708), Sở Giáo dục và 

Đào tạo để phối hợp giải quyết. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND huyện, thị xã, 

    thành phố 

- Sở Nội vụ (phối hợp); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TCCB.               
  

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

(để chỉ đạo); 
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