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Đắk Nông, ngày 
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             Kính gửi:  

                          - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Trường PTDTNT THCS & THPT các huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

 

 Thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc 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 03/2021/TT-BGDĐT đính kèm), Sở Giáo dục và Đào tạo 

yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố  

Tổ chức phổ biến, triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT đến các cơ 

sở giáo dục trung học cơ sở công lập trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. 

Hướng dẫn người đứng đầu các trường trung học cơ sở công lập có trách nhiệm 

thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT. 

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, tham mưu 

UBND các huyện, thành phố bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương đối với giáo viên trung học cơ sở trong các trường trung học cơ sở công lập 

theo quy định. 

2. Đối với các Trường PTDTNT THCS & THPT và các Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên  

- Tổ chức triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT đến tất cả cán bộ, 

giáo viên của đơn vị biết, để thực hiện. 

- Căn cứ các quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 9 và tại khoản 5 

Điều 10 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, có ghi: “Yêu cầu về chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III 

theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên 

trung học cơ sở được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành”. 

Thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện để giáo viên trung học cơ sở được đào tạo, bồi 

dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên theo quy định. 

- Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với 

giáo viên trung học cơ sở, bao gồm: 

+ Tờ trình đề nghị bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp (kèm 
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theo danh sách giáo viên được đề nghị); 

+ Hồ sơ cá nhân, gồm: Bản sao công chứng các văn bằng về trình độ học 

vấn, Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Quyết định 

tuyển dụng, Quyết định công nhận hết thời gian tập sự, Quyết định nâng lương 

gần nhất. 

- Thời hạn nộp hồ sơ: Đơn vị nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua 

Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính) trước ngày 20/4/2021. Riêng các Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nộp hồ sơ về UBND huyện (nếu 

đơn vị có giáo viên trung học cơ sở). 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng: GDTrH-QLCL; GDTX-CTTT; Thanh 

Tra Sở GDĐT;  

- Lưu: VT, TCCBTC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

Nguyễn Văn Toàn   
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