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KInh gCri: Các truäng Mm non, Tiu hge, THCS cong 13p thuOc Qun
CAn eli quy djnh tai the Thông Ui eüa Bt5 Giáo diic và Dào to ngày
02/02/202 1: Thông tu' s 01/2021/TT-BGDDT quy djnh ma s6, tiêu chun ehüe
danh ngh nghip vâ b nhim, xp luo'ng vién chüe giàng day trong cae ea sà
giáo due rnkrn non cong lip; Thông Ui s 02/2021/TT-BGDDT quy djnh mA s,
tiêu ehuãn ehfre danh ngh nghip và b nhim, xêp luang viên chüe giãng day
trong eac tru&ng ti&j h9c cOng l.p; Thông Ui s 03/2021/TT-BGDDT qay djnh
mA s6, tiêu ehuãn ehüe danh ngh nghip và b nhim, xp luong viên ehüe
giãng day trong các truô'ng trung h9e Ca s& cong 1p (sau day vi& tAt là Thông
hr 01, Thông tu 02, Thông tu 03)
Th?c hin van bàn s 1326/SNV-XDCQ ngây 19/5/2021 eUa Sà NOi vi
thành ph Ha NOi, UBND qun Hoãng Mai hutng dn ci th& mOt s nOi dung kbi
thvc hin vice bô nhirn và xép lucrng theo ehüe danh nghê nghip dôi vói giáo
viên thu sau:
I. D61 tirqng
Gm: Hiu trithng, Phó HiGu truâng, giáo viên (sau day gçi ehung là giáo
viên) eáe bc h9c mârn non, tiêu h9c, THCS tai cáe tru&ng cOng Ip thuOc
UBND Qun dA duct tuyn dyng, bO nhiërn vào ngach, bô nhim vào chüc danh
nghê nghip truó'c ngày 20/3/202 1 (gm cã nhfrng truô'ng hcip dang bit phai
theo quy dfnh).
IL Nguyen tAc thtyc hin
1. Vie b thim chüe danh ngh nghip di vâi giáo viên phãi can cü
vào vi trI viec lam dang dam nhan.
2. ChU'ng chi bM thrOng theo tiêu chd.n chü'c dath nghê nghip giáo viên
hang I, hng II, hg III (theo quy djIIh tai eáe Thông tu lien tjeh: s6
20/2015/ri LT-BGDDT-BNV ngày 14/9/2015, s 21/2015/i'! LT-BGDDT-BNV, s
22/2015111LT-BGDDT-BNV ngày 16/9/2015 cüa lien BØ: Giáo due và Dào tao,
NOi vp) dirge cOng nhn La tuo'ng throng vâi chá'ng ehi bOi dixO'ng theo tiêu
chu&n chfrc danh ngh nghip h?ng tuo'ng 1mg quy djnh tai cáe Thông tu 01,
Thông Ui 02, Thông tu 03. Các truô'ng hcxp giáo viên dA có ehlrng chi bi duUng
theo tiéu chu.n ehüe danh ngh& nghip eüa hang eao hon hang hien gift, thI
duçrc sfr diang trong vic thAng hang sau nay;
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Khong yeu ckb&t buOc phài b sung ngay ehirng chi M duàng theo tiêu
chun chfre danh nghé nghip giáo vién hang III dôi vôi giáo viên mâm non, tiM
h9e hien dang gift hang IV (ma s V.07.02.06; ma s V.07.03.09), giáo viên
THCS hien dang gift hg III (ma so V.07.04.12).
3. Chfrng clii b6i thrOng theo tiêu chuAn chüc danh ngh nghip có giá frj
thay th trong trt.rbng hcxp giáo viên thay dôi chfre danh ngh nghip a eüng hg
(giáo vien 6 cap /ZQC thy c/iuyén sang cap /IQC khác ci~ng hgng ch&c dan/i nghê
nghijp). Chthig chi bôi dutng theo tiêu chuân ngach cong chfre có giá trj thay th
chfrng chi bi dirOng theo tiêu chuân chUc danh ngh nghip tiwng Crng (dli vái
các lru&ng hpp tiê'p nhgn, diêu dng tir cong ch&c sang viM ch&c giáo vien).
4. Vic xp lircxng khi b nhiGm chfrc danh ngh nghip mM, ducie thvc
hien theo quy djnh t4i Thông tu sO 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 cüa BO
NOi vi huOng dn xEp hang khi nâng ngach, ehuy&n ngaeh, ehuyn loai cOng
ehüc, viên chirc và theo quy djnh hiGn hành cüa pháp lust.
Ill. Hu*ng dn b nhirn vã xp twang
1. Dli vóigido viên rnn, non:
1.1. Giáo viên da dugc b nhiOm vâo the hang chic danh ngh nghip
theo quy djnh t?i Thông fix lien tjch s6 20/2015!TTLT-BGDDT-BNV, dqt cfü
các tiêu chudn char dan/i nghé nghip theo quy d(nh tgi Lieu 3, Diu 4 Thông
tie 01 ducvc bã nhiem chfrc danh nghê nghip giáo viên mAm non, ci th&
Giáo viOn màm non hien dang gift hang IV (ma s V.07.02.06): duçic bà
nhiem váo chic danh ngh nghip giáo viên mm non hg Ill (ma s
V.07.02.26) vâ xêp Iuung theo h so lucvng cüa viên chftc 1°aj A0 (tir h s6 2,10
dnhês4,89);
-

Giáo viOn mm non hien dang gift hang hang III (ma s6 V.07.02.05):
dirge bô nhiem vào chfrc danh ngh nghip giáo vién mEm non hang III (ma so
V.07.02.26) vâ xêp li.rcrng theo h s krcvng eUa viên chic loai AO a h s 2,10
S h s 4,89);
-

Giáo viên mm non hien dang gift hang II (ma s6 V.07.02.04): thrçxc b
nhiem vão chic danh nghê nghip giáo viên mm non hang II (ma s6
V.07.02.25) vâ xêp hong theo e so luang cUa viên chic Ioai Al (tfr h s 2,34
S h s6 4,98).
-

1.2. Giáo vién chua dat dü tiOu chuAn v& trinh do dào tao, bôi duäng; tiêu
chun v dao dc, ngh nghiép; v nãng lye chuyén mOn nghip vi:
Truàng hqp hien dang gift hang IV (mAs V.07.02.06) chin có trinh do
cao dng thI gift nguyen ma so và áp dung h so hang cüa viên chic Ioai B (tfr
h sO 1,86 dn h s 4,06). Khi có bAng t& nghiep cao dAng theo quy djnh thi
duqc bO nhiem vào chüc danh ngh nghip giáo viên hang III (ma só
V.07.02.26);
-
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- Trtthng hcip hien dang gilt hang III (ma s V.07.02.05) chua có chüng
chi bi thrltng chüc danh ngh nghip hang III: gilt nguyen hg chirc danh ngh&
nghip và h s6 luong dang htrOng. Khi có chfrng chi bôi throng chirc danh ngh
nghip theo quy djnh thI ctuqc b nhiem vâo chfrc danh ngh nghiép giáo
hang III (mA s V.07.02.26).
- Tnr&ng hçxp hien dang gilt hang II (ma s V.07.02.04) nhung chua dat
cac tiêu chuAn cUa hang II (ma s V.07.02.25) thi bã nhiem vâo hang III (mA s
V.07.02:26). Sau khi dat dt các tiêu chuAn cãa hang II (mA so V.07.02.25) thI
dizçic bô nhiem vâo chüc danh ngh& nghip giáo viên hang II (ma sá
V.07.02.25), không phâi thông qua thi hoc xét thAng hang.
2. D6I vái giáo ;'iên ti/u Iipc:

2.1. Giáo viên dA duct bô nhiem vâo các hang chfrc danh ngh nghip
theo quy djnh tai Thông ur lien tich s 21/2015/TTLT-BGDDT-BNV, a'gt dü
cac tzêu chuán c/nrc dan/i nghê nglvêp theo quy din/i tat Diu 3, Diêu 4, Diêu 5
Thong tu 02 duqc bo nhim chic danh nghe nghiçp giao vien tieu hoc, cii the:
- Giáo vién ti&u hc hien dang gilt hang IV (mA V.07.03.09): duqc b6
nhiêm vâo chic danh ngh& nghip giáo viên ti&u hçc hang HI (ma s6
V.07.03.29) vâ xp Ricing theo h so Ricing cüa viên chic Ioai Al (tü h s 2,34
dn he s6 4,98);
- Giáo viên Tiu hçc hindang gilt hang III (ma so V.07.03.08): dtrçxc b
nhiêni vâo chic danh ngh nghip giáo viên tiu bce hang III (ma s6
V.07.03.29) và xp luorig theo h sé luting càa viên chic loai Al (Ut h st 2,34
dnhso4,98);
- Giáo viên ti4u hc hien dang gilt hang II (mA s6 V.07.03.07): duqc M
nhiêrn vao chfrc danh ngh nghip giáo vien tiêu hçc hang II (ma sá V.07.03.28)
vâ xOp Ricing theo h s lacing cüa viên chfrcloai A2, nhóm A2.2 (tü h s&4,00
den he s 6,38).
2.2: Giáo vien chua dat dü tiêu chun v& dao due ngh nghip, v trmnh dQ
dào tao bOi thrUng, ye nàng bjc chuyên mOn nghip vj:
- Tru&ng hcxp hien dang gilt hang IV (ma s V.07.03.09) hoc hang III
(mA s6 V.07.03.08) nhung chin có trInh do dai hpc thI gilt nguyen mA s6 và he
so lucing dang hu&ng. Khi cO bang tOt ngbip dal hc theo quy djnh thI b nhi4ni
vão chic danh nghê nghip giáo viên hang III (mA s V.07.03.29);
- Trithng hqp hien dang gilt hang 111 (mA 5 V.07.03.08) có trInh do dai
hoc nhung chua có chüng chi bM duong châc danh nghê nghiep hg HI: gilt
nguyen ma chic danh nghê nghip vâ h s Ricing dang hithng. Khi có ch(rng
chi b6i thrâng chüc danh nghê nghip theo quy djnh thi dixcce b nhiem vào chic
danh nghê nghip giáo viên hang III (mA s6 V.07.03.29);
- Tru&ng hçp hin dang gilt hang II (mA s6 'v.07.03.07) nhung chua dat
cac tiêu chuãn cüa hang II (mA 5 V.07.03.28) thI bô nhiem vào hang IH (ma s6
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V.07.03.29). Sau khi 4t di) eác tiêu chun eüa hang II (ma s6 V.07.03.28) thI
dirge bô nhiem vâo ehfrc danh ngh& nghip giáo viên hang II (ma sé,
V.07.02.28), không phài thông qua thi hoc xét thAng hang.
3. Dii vOl gido v/en THCS:
3.1. Giá? viên dqt th các tiêu chudn chz'cdanh ngh nghip theo quy dnh
tqi 1)/eu 3, 1)/eu 4, 1)/eu 5 Thông tu 03 dirge bô nhiem ehüc danh ngh nghiep
giáo viên THCS, ci the:
- Giáo viên THCS hien dang giU hang III (mA s6 V.07.04.12): dirge bã
nhiem vâo ehfre danh ngh nghip hang III (mA s V.07.04.32) vâ 4 lircxng
theo h so hrcing eiia vién ehüe lo$ Al (tfr h s 2,34 d&i h s 4,98);
- Giáo vien THCS hien dang giü hg II (ma 5 V.07.04.11): dirge b
nhiem vâo ehfre danh ngh nghip hang II (mA so V.07.04.3 1) vâ 4 hrang theo
he so hrang eiia viên ehirc loai A2.2 (tir h 5 4,00 dn h s6 6,38);
- Giáo vién THCS hien dang gilt hang I (ma s V.07.04.10): dirge bã nhiem
vào ehàe danh nghê nghip giáo viên THCS hang I (ma S6 V07.04.30) và 4
lircing theo h so luong eiia viên chirc hang A2.1 (tü h so 4,40 d6n he s6 6,78).
3.2. Giáo vien chin dat dii tiêu chun v& dao dire ngh nghip, ye tflrih do
dâo tao bi dithng, ye nAng lye ehuyên mOn nghip vu:
- Trithng hgp hien gi& hang III (mA s6 V.07.04.12) chin eó trmnh dO 41
hçe thI gilt nguyen mA sO và h s6 lirnng dang hu&ng. Khi eó bing t6t nghip
41 he theo quy djnh thi dirge b6 nhiem vâo tie danh ngh nghip giáo viên
THCS hg III (ma 6 V.07.04.32);
- Trtxô'ng hcxp hien gilt hang H (ma S6 V.07.04.11) nhung chin dat lieu
ehuân eiia hg II (mA so V.07.04.31), thI bO nhiem hang III (ma so V.07.04.32).
Sau khi dat Üü eáe tiêu ehun cUa hang!! (mA. s6 V.07.03.31) thi dirge b6 nhiem
vão ehire danh nghê nghip giáo vién hng II (ma so V.07.02.3 1), khOng phai
thông qua thi hoe xét thAng hang;
- Tnr&ng hgp Men gilt hang I (mA s6 V.07.04.10) ehira eó trinh dO tü thac
si Ut len theo quy djnh tai di&m a Khoãn 3 Diu 5 Thông tir 03 hoe chin dii
cáe tiêu chuAn v dao dire ngh nghip, ye nAng lye ehuyén mOn, nghip vu
(theo quy djnh tai Diem 2, Diem 4 Diêu 5 Thông tir 03): dirge bo nhiem chire
danh nghê nghiep giáo vién THCS hang II (mA sá V.07.04.31). Khi dt dii cac
diu kien sê b6 nhiem vào ehire danh ngh nghiep giáo viOn THCS hng I (ma
s6 V07.04.30), khOng phâi thi hoc xét thAng hg.
4. M5I sd Ending hpyi thu lieu fi
4.1. Tri.r&ng hgp giáo viên giâng day tai cáe truông tiéu hçe, THCS dA
dirge tuyn dl?ng, xp vão ma ngaeh viên chfrc eó hai chit s6 Mu là 15, ehira dirge
bA nhiem vào ehirc danh ngh& nghiep các hang eó eáe k' ty Mu eiia mA 6 hang
là V.07:

5
- Giáo viên tiu hçc có trinh dO dai hyc trb len b nhim chic danh ngh
nghip giáo viên tiu bce hang III (mA s V.0L03 .29), dLrQC xp luong theo hG
so bong cüa viên chic loai Al (tü he sO 2,34 den h so 4,98);
- Giáo viên THCS cO trInh d dai hqc trâ len bO nhim chic danh ngh
nghip giáo viên THCS hang III (mA sO V.07.04.32), duqc xêp bong theo M sO
bang cüa viên chüc loai Al (tü he sO 2,34 dOn hO so 4,98).
4.2. D6i v&i giáo viên do nhiOm vv, yêu c&u cOng viOc duqc tiOp tfln,
diOu dng tr cong chCrc, viên chic vO cOng tác ti tru&ng lam can bo quàn l'
hoc giáo viên thI thi,rc hien viOc bO nhim vào chic danh nghO nghip phi hçxp
vói vj trI viOc lam theo quy djnh.
IV. Ta chfrc thyt hin
1. Hi9u tneó'ng ede tru'&ng rn,n non, diii hpc, THCS
1.1. Thành 1p H5i dOng rà soát, dO nghj bO nhiOm chüc danh nghO nghiêp
vâ xêp luo'ng giáo viên dé xem xét các van bang, cháng chi dào tao bOi duäng
vàcác yêu câu khác theo tiêu chun chfre danh nghê nghip giáo viên. Thath
phân HOi dOng (tfr 5 den 7 thânh viên) gOm Ban giám hiOu, di diOn eac tO bO
mOn, tO chic doàn the cUa don vi;
A

-

1.2. To chuc hgi ngh trien khai quy dnh cua Thong tu, Van ban huong ç.
dan cua Quãn den toàn the giao vien nha trutlng, huang dan, xem xét kiêm tra
vice hoan thiçn ho So ca nhan cua ngum duqc de ngh;
1 3.Xác nhân ye tiêu chuân dao due nghê nghiêp, tiêu chun ye nãng lire 7')
chuyen mon, nghiçp vv cua giao vien dirge bo nhicm chic danh nghe nghiçp
theo quy djnh cUa Thông tu 01, Thông tu 02, Thông tu 03 trén co sà kiOn Sm
djnh cüa HOi dông;
A

1.4. Xây drng Phuung an bO nhiOm chic danh nghO nghip va xOp luong
dôi vâi giáo vién thuOc th6 quyOn quãn 1.
1.5. Lp hO so dO nghj phê duyt phuong an bO nhiGm chüc danh nghO
nghip va xOp bong viên chic cüa nhâ truèng gài ye UBND Qun (qua phông
NOi vi) truâc ngày 30/6/2021 dO th.rn djnh. HO so gOin có:

- van bàn dO nghj bO nhiem, phé duyt phucxng an bO nhiOm chüc danh
ngh& nghiOp vâ xOp biting giáo viên cüa nba tru&ng;
- Danh sách dO nghj bO nhiOm chic danh nghO nghip và xOp luong giáo
viên (theo Mu sO 01, 02);
- HO so cila tüng cá nhân dijng trong tüi bla cfrng, ngoài bla ghi rô: h9 ten,
ngày tháng nAm sinh, dan vi cOng tác. Thành phân sap xêp theo thu tr, bao gOm
bàn photocopy các vAn bàn:
+ Các vAn b&ng, chüng chi theo tiêu chuAn chic danh nghO nghip (cac
tru?Yng hçrp dang là githo viên ,ndrn non, tiêu hpc hgng IV, giáo viên THCS hgng
III d nghj bd nhini char danh nghë nghip giáo viên hgng III m&i theo quy
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djnh cüa Thông tic 01, Thông tic 02, Thông tic 03 không cdii có ch&ng chi bâi
dic&ng theo tiêu chuán c/thc danh giáo viên hqng 111);
+ Nhn xét cUa Hiu truóng nhà tnthng v& tiêu chun dao düc ngh
nghip, tiêu chuân ye nAng hit chuyên môn, nghip vij cüa giáo viên dixçirc b
thim chfrc danh ngh nghip theo quy djnh (theo MLi s6 04)
+ Quyt djnh !uung hin huàng gn nht;
+ Bàn sao cong ch&ng Quyt dinh b nhim chüc da.nh ngh& nghip (theo
guy djnh tqi Thông tic lien fich so: 20, 21, 22) hoc quyêt djnh b6 thim ngch
dôi vâi vién chüc chin duqe bO nhi6m chàc danh nghé nghip các hang có các
k' tir dâu cüa ma sO bang là V.07 hoac quyêt djnh bo nhim ngach cOng chüc
dôi vâi các trithng hcxp diu dØng tfr cong chüt ye cong tác tai the tnr&ng;
- Darjh sách giáo viên chin dCz diu kin d bô thim chfrc danh ngh nghip
theo quy djnh tai Thông tu 01, Thông tir 02, Thông tis 03 (theo Mu 5 03).
Trong qua trInh thuc hiGn, nEu có vu&ng m&c, khó khãn d nghj don vj
phán ánh v UBND Qujn (qua phông Nôi vv) dé trao dôi, hu&ng dk áé th6ng
nhAt thvc hini. )3
Noi ,thãn:
- Nhutrén;
- Luu: VT, NV.
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Giáo viên THCS gilt nguyen chüt danh ngh nghip hang In
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DANH GIA yE TIEU CHIJAN CHtTC DAM! NGIiE NGHIEP GLAO VLEN

HQ vi ten giáo viên dirge dánb giá: Nguyen ml A
Ngàythángnam sinh:
Chüc vi, ch&e dank Hiti trutng (hieu phó, giáo "len, t6 trithng chuyên mon kh61 trtrâng,..,
IT

Ni dung danh gia

Ketquã
D3t

Không

Ghi chu

cat ilCu cM ctha lieu
chudn iheo quy cl/nh / qi Thông itt 01, Thông lii' (12. Thông itt 03 cldi vái tang
hig chik danh nghC nghhip giOo v/Cu)

Tiêu chuAn v d3o due ngh nghifr Ø'êu cdii 1ii Ice
I

Chp hinh cáo ebO trirang, dubng i6j chInh sáeh cüa Ding, pháp 1t4t cüa
Nhà nub; cáo quy djnh cüa ngành vEt dja phiro'ng v giáo dye
2

Thubng xuyên frau dàl dao due, nêu cao tinh thAn trách nhirn, giU gin phArn
chAt, danh dr, uy tin cüa nba giio; girng m&u trithc hqc sinh
Thuong yêu, d61 xCr cOng bAng vi ton trcng nhin each cCrn hçe sinh; bio v
cáo quyn vi Igi ich ehInh dáng cCia hgc sinh; doin kM. gióp dä dng nghip
Thre hin nghiêm tOe cáo quy djnh v dao duo nhi giáo; quy djnh v hinh
vi, t'rng xis vâ trang phyc
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II

Tiêu chuAn v nAng Iic chuyên rnôn, nghip vip Oeu cdii Iit kê các 1/Cu
clii ctha 1/Cu chuán iheo cjuy cl/nh /qi Thông lu 01, Thông ii' 02, Thông 1w 03
doi vó'i fling hqng ch&c danh nghl ngh/ep gido v/Cu)
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Nám dirge chO truung, dir&g 161, chmnh sicb, pháp 14t efia Dâng, Nhi nithc
quy djnh va yéu ciu cüa nginh, dja phtroi g v& giáo dye vi thire hin nhim
vi,j dirge giao
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Nm vü'ng kin thfrc eOa mon h90 dirge phân cOng giing day; eó khi näng
xiy dijng dirge k hoach day hçe vi giáo dye theo htrOng phit trièn phAm
chAt, nAng lrc h9c sinh
Co khi nAng ip dyng co hiu qua cáo phirang pbip day bce vi giáo dye phát
triM phAm chAt, nãng lye he sinh, tich cçrc hoa boat dQng cUa 1190 sinh
Sü dvng dirge cáo phirong pháp kim Era, dinh gli kEt qua 1190 tip, Mn Iuyen
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vi si,r tiM ho cüa bce sinh theo huOng phát triM pliAm chAt, fling Irc hc
sinh
Xây dvng vi thre h14n k hoach hqe tOp, b61 thrang phit trin chuyên rnOn,
nghip vy cüa bàn than
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Dánh giá chung: Giáo viôn Nguy&n TIi A 4t dü (hoc khOng d3t dO) diu kin tiêu ehuAn vã dao due nghê nghip và
näng lc chuyên mOn, nghip vy
,ngiy

thing.....nim 2021
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(Kj ten, cong dciii)

