
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:         /BGDĐT-NGCBQLGD 
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định 

về thi, xét thăng hạng CDNN giáo viên 

mầm non, phổ thông 

Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 32 và khoản 4 Điều 37 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng 

dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội 

dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. 

Để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (UBND 

tỉnh) thực hiện một số nội dung sau: 

- Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư của các đơn vị được UBND tỉnh giao 

chủ trì tổ chức các kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, phổ thông. 

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: (1) Tổ chức cho các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư. Trong đó, tập trung góp ý 

kỹ nội dung quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng và việc 

xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, phổ thông công lập. (2) Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị 

chủ trì tổ chức các kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, phổ thông và ý kiến góp ý của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông để trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Văn bản góp ý của UBND tỉnh (bao gồm bản pdf và bản word/excel) xin 

vui lòng gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý 

giáo dục theo Hệ thống quản lý hành chính điện tử (E-office) và địa chỉ email: 

dttrang@moet.gov.vn trước ngày 20/9/2021. 

(Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 

ngày 26/8/2021
1
 và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ngày 25/8/2021
2
) 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục – Khoa học và 

Công nghệ Bạc Liêu (để t/h); 
- Lưu: VT, NGCBQLGD. 

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 
 

Phạm Ngọc Thưởng 

                                           
1
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927. 

mode=reply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=4521 
2
 https://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1553 

mailto:dttrang@moet.gov.vn
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