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Kính gửi: Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 

  

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 1659/UBND-VX ngày 

16/4/2020 về triển khai thực hiện Công văn 1293/LĐTBXH-TCGDNN ngày 

14/4/2020 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thi, xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN năm 2020; để có cơ sở 

tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án và triển khai tổ chức thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Giáo dục nghề nghiệp đối 

với chức danh giảng viên GDNN chính (hạng II) và giáo viên GDNN hạng II, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

triển khai một số nội dung sau: 

1. Rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, lập phương án bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt hoặc 

quyết định theo thẩm quyền được phân cấp; Quyết định bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý vào chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp tương ứng theo thẩm 

quyền hoặc theo thẩm quyền được phân cấp, ủy quyền (hoàn thành trước ngày 

31/7/2020). 

2. Viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp sau khi được bổ nhiệm 

và xếp lương, các đơn vị căn cứ vào điều kiện quy định tại Thông tư số 

31/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã 

hội, theo thẩm quyền được giao cử viên chức đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện 

tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; thực hiện lưu giữ và 

quản lý hồ sơ đăng ký của viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Lưu ý: Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham 

dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được tổ chức trước ngày 

31 tháng 12 năm 2020 không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp; trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông báo kết 

quả thi hoặc xét thăng hạng thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên 

chức phải có trách nhiệm cử viên chức trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

tham dự khóa bồi dưỡng để cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hạng dự thi hoặc xét. Viên chức được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo 



tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng dự thi hoặc xét thì cơ quan có thẩm 

quyền thực hiện bổ nhiệm viên chức vào hạng chức danh nghề nghiệp trúng 

tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng tính từ ngày có thông báo kết quả thi 

hoặc xét thăng hạng. Trường hợp viên chức không được cấp chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng dự thi hoặc xét thì cơ quan 

có thẩm quyền không bổ nhiệm viên chức vào hạng chức danh nghề nghiệp 

trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng và không bảo lưu kết quả kỳ thi 

hoặc xét đã tham dự. 

 Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên, đồng 

thời lập danh sách viên chức tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp (theo mẫu) gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và qua địa chỉ 

email phongdayngheqt@quangtri.gov.vn trước ngày 31/8/2020 để tổng hợp; quá 

trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản hồi về Sở 

Lao động- Thương binh và Xã hội (qua Phòng Giáo dục nghề nghiệp) để được 

hướng dẫn./. 

(Đính kèm Danh mục các Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn; thi, xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN). 
 

Nơi nhận:                                                                                         KT. GIÁM ĐỐC 

-Như trên,                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở GTVT, NN&PTNT (ph/h); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (ph/h, chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDNN. 

 

 

 

Dương Thị Hải Yến 
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DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TIÊU CHUẨN THI, 

XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC 

CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
(Ban hành kèm theo Công văn số:711 /SLĐTBXH-GDNN ngày 23 tháng 4 năm 2020 

của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) 
 

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

về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

 - Thông tư số 10/2018/TT-BNV ngày 13/9/2018 của Bộ Nội vụ quy định 

mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 

 - 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 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 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày10/3/2017 quy định chuẩn về 

chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

 - Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 

- Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày12/8/2019 hướng dẫn việc 

chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục 

nghề nghiệp. 

 - Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo 

dục nghề nghiệp. 



PHỤ LỤC 

 SỐ LƯỢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ NHU CẦU THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH 

NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Công văn số 711 /SLĐTBXH-GDNN ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) 

 

TT Tên cơ sở GDNN 

Số lượng chức danh nghề nghiệp viên chức 

 chuyên ngành Giáo dục nghề nghiệp hiện có 

Số lượng nhà giáo 

GDNN có nhu cầu đăng 

ký thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề 

nghiệp hạng II Ghi chú 

Tổng Hạng I Hạng II 

Hạng III 
Hạng 

IV 
Thi Xét Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

I Trường/ Trung tâm 

GDNN-GDTX 

         

1 Giảng viên GDNN          

- Trình độ Tiến sĩ          

- Trình độ Thạc sĩ          

-  Trình độ Đại học          

-  Trình độ Cao đẳng          

- Trình độ Trung cấp          

2 Giáo viên GDNN          

- Trình độ Tiến sĩ          



- Trình độ Thạc sĩ          

-  Trình độ Đại học          

-  Trình độ Cao đẳng          

- Trình độ Trung cấp          

                                                                                                                   ……………, ngày……tháng……năm 2020 

                                                                                                                                        Thủ trưởng đơn vị 

                                                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu) 
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