
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn triển khai 
thực hiện mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, 
xếp lương viên chức giảng dạy trong các 

CSGD mầm non, phổ thông công lập

Kính gửi: 
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/3/2021 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp (TCCDNN) và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 
trong các cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, phổ thông công lập theo các Thông 
tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GDĐT (sau đây 
gọi là các Thông tư số 01, 02, 03, 04), Sở GDĐT đã xây dựng dự thảo Hướng 
dẫn triển khai thực hiện (sau đây gọi là dự thảo Hướng dẫn).

Ngày 29/9/2021, Sở GDĐT gửi Công văn số 2079/SGDĐT-VP đề nghị 
Sở Nội vụ tham gia góp ý đối với dự thảo Hướng dẫn, theo đó, Sở Nội vụ ban 
hành Công văn số 2172/SNV-CCVC ngày 08/10/2021 phúc đáp nội dung đề 
nghị của Sở GDĐT.

Tuy nhiên, trước nhiều vướng mắc nảy sinh khi triển khai thực hiện, Bộ 
GDĐT đã xây dựng dự thảo sửa đổi các Thông tư số 01, 02, 03, 04, dự kiến ban 
hành vào cuối năm 2022, do vậy, Sở GDĐT chưa tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Hướng dẫn nêu trên.

Đến nay, dự thảo sửa đổi các Thông tư số 01, 02, 03, 04 vẫn chưa được 
Bộ GDĐT ban hành. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, Sở GDĐT căn 
cứ  Nghị định số 89//2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ 
về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các Công văn hướng dẫn 
của Bộ GDĐT để xây dựng lại nội dung dự thảo Hướng dẫn triển khai thực hiện 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức 
giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

Để hoàn thiện nội dung dự thảo Hướng dẫn đảm bảo phù hợp với các quy 
định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai thực hiện, 
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Sở GDĐT đề nghị Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
tham gia góp ý dự thảo Hướng dẫn (đính kèm Công văn này) để Sở GDĐT tham 
mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành theo quy định.

Nội dung ý kiến góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống 
Q.Office (kèm file word để bộ phận phụ trách tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo 
Hướng dẫn) trước ngày 10/01/2023.

Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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