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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp  

ưu đãi đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 
 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

Thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều văn 

bản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 

đây gọi chung là cơ quan) về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối 

với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập sau khi sáp 

nhập trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (thuộc thẩm quyền quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước thời điểm ngày 01/01/2017) và trường 

cao đẳng, trung cấp (trước đây là trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề theo Luật 

dạy nghề). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

 Thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung các 

văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với nhà giáo 

trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo để 

đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và 

quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo. Tuy nhiên, ngày 06/9/2018, Văn phòng Chính 

phủ có văn bản số 8476/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 27-

NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, theo đó “Từ nay 

đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới thực hiện Nghị 

quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế 

độ, chính sách tiền lương hiện hành”. Do vậy, việc chỉnh sửa, bổ sung văn bản 

quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo tạm dừng cho đến khi các văn bản 

quy định chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW được ban hành. 

Trong thời gian đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục thực hiện chế độ phụ 

cấp ưu đãi cho nhà giáo với mức như đang hiện hưởng.  

Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc 

thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Lưu: VT, TCGDNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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