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đối với viên chức

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản số
266/SGDĐT-TCCB về hồ sơ thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ừong đó quy định thời gian nộp hồ sơ từ ngày
22/02/2021 đến ngày 26/02/2021.
Tuy nhiên, ngày 02 tháng 02 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Thông tư số 01, 02 ,03 và 04/2021/TT-BGDĐT quy định m ã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo
dục công lập mầm non, tiểu học, trung học cơ sờ và trung học phổ thông, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2021.
Các Thông tư này thay đổi một số nội dung liên quan đển thăng hạng chức
danh nghề nghiệp như: hạng chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn về trinh độ đào tạo,
bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Luật
Giáo dục năm 2019, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 và Nghị định số
115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chỉnh phủ quy định về tuyển dụng,
sử dụng và quản lý viên chức.
Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất với Sở Nội vụ về các nội dung thay
đổi nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bàn hướng dẫn cụ thể và sắp xếp lịch
rà soát trực tiếp hồ sơ đối với từng đơn vị.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực h iệ n .^ ^
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