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SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1768/SNV-CCVC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 8 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phê duyệt Kế hoạch thi thăng
hạng lên chức danh giáo viên mầm
non hạng III, giáo viên tiểu học hạng
III năm 2018 của huyện Tháp Mười

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV
ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp
và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Thông tư số
16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ, ban hành quy chế thi tuyển, xét
tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Thông tư số 20/2017/TT-BGD ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban
hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh
nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp, các hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban
nhân dân Tỉnh; Quyết định số 1454/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2015 của Uỷ
ban nhân dân Tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch và
quyết định công nhận kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ
hạng IV lên hạng III trên địa bàn Tỉnh.
Căn cứ Công văn số 407/UBND-NC ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân
dân Tỉnh về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng
III đối với viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn
Tỉnh năm 2018.
Tiếp nhận Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 18/7/2018 của Ủy ban nhân dân
huyện Tháp Mười kèm theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 18/7/2018, đề
nghị xem xét, phê duyệt Kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
ngành giáo dục từ hạng IV lên hạng III năm 2018, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:
1. Thống nhất với đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc
tổ chức kỳ thi thăng hạng từ chức danh giáo viên mầm non hạng IV lên chức

danh giáo viên mầm non hạng III; từ chức danh Giáo viên tiểu học hạng IV lên
chức danh Giáo viên tiểu học hạng III, cụ thể như sau:
a) Đối tượng dự thi:
Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (sau đây gọi chung là giáo viên) đang
làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
trên địa bàn huyện và đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
giáo viên.
b) Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi
Giáo viên dự thi thăng hạng từ chức danh giáo viên mầm non hạng IV lên
chức danh giáo viên mầm non hạng III; từ chức danh Giáo viên tiểu học hạng IV
lên chức danh Giáo viên tiểu học hạng III năm 2018 phải đáp ứng các tiêu
chuẩn, điều kiện sau:
- Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp
ở hạng đăng ký dự thi và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi.
- Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong
thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự
thi; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành
kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị
có thẩm quyền.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ
tương đương. Việc xác định chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung
năng lực ngoại ngữ Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và
Đào tạo tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX và Công văn số 6089/BGDĐTGDTX.
Riêng, giáo viên dạy ngoại ngữ ở cấp tiểu học thì trình độ ngoại ngữ thứ
hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.
- Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ
bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học
ứng dụng tương đương. Việc xác định chứng chỉ tin học tương đương đạt trình
độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo hướng dẫn của Bộ
Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX và hướng dẫn của
Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3562/BTTTT-CNTT ngày
03/11/2015 và Công văn số 3656/BTTTT-CNTT ngày 15/12/2014 hướng dẫn
việc quy đổi chứng chỉ tin học khi cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng
ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức.
- Đối với chức danh giáo viên mầm non hạng III:
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;
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+ Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III;
+ Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi
cấp trường trở lên;
+ Viên chức dự thi thăng hạng từ chức danh giáo viên mầm non hạng IV
lên chức danh giáo viên mầm non hạng III phải có thời gian công tác giữ chức
danh giáo viên mầm non hạng IV hoặc tương đương từ đủ 3 (ba) năm trở lên,
trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng IV từ đủ 01 (một)
năm và tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trước khi thi thăng hạng từ đủ 01
(một) năm trở lên.
- Đối với chức danh Giáo viên tiểu học hạng III:
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm
các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III.
+ Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi
hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc tổng phụ trách đội giỏi cấp trường trở lên;
+ Viên chức dự thi thăng hạng từ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV
lên chức danh giáo viên tiểu học hạng III phải có thời gian giữ chức danh giáo
viên tiểu học hạng IV hoặc tương đương từ đủ 3 (ba) năm trở lên, trong đó thời
gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV từ đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp
cao đẳng sư phạm trước khi thi thăng hạng từ đủ 01 (một) năm trở lên.
c) Hồ sơ đăng ký dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng của viên chức thực hiện theo quy định
tại Điều 10 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, cụ
thể như sau:
- Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp;
- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo
Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, có xác nhận của
cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức;
- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức
không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền bổ nhiệm viên chức quản lý. Trong đó, nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân
loại viên chức hàng năm của 3 năm gần nhất (2015, 2016, 2017);
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp
đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề
nghiệp mà viên chức dự thi thăng hạng.
Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng có
kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết
định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban
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hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ,
công chức)
d) Nội dung và hình thức thi
Giáo viên tham dự kỳ thi thăng hạng từ chức danh giáo viên mầm non
hạng IV lên chức danh giáo viên mầm non hạng III; từ chức danh Giáo viên tiểu
học hạng IV lên chức danh Giáo viên tiểu học hạng III năm 2018 phải dự thi đủ
các môn thi sau:
- Môn kiến thức chung: Thi tự luận, Kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết
của giáo viên dự thi về luật Viên chức, pháp luật chuyên ngành, những vấn đề
cơ bản về cơ sở giáo dục và giáo viên theo cấp học hiện đang giảng dạy. Vận
dụng các kiến thức, hiểu biết về các vấn đề nêu trên để đưa ra giải pháp đối với
các vấn đề nảy sinh trong thực tế của cấp học phù hợp với tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp giáo viên hạng III. Thời gian thi: 90 phút.
Dung lượng kiến thức của đề thi và nội dung thi về pháp luật viên chức là
30%; về lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 70%.
- Môn chuyên môn, nghiệp vụ: Thi trắc nghiệm, Kiểm tra hiểu biết của
giáo viên dự thi về nhiệm vụ của giáo viên hạng III; trình độ năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của nhà giáo dự thi theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp giáo viên hạng III; năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề đặt ra trong
thực tiễn thực hiện nhiệm vụ giáo viên hạng III gắn với yêu cầu về tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III và thực trạng giáo dục theo cấp học
hiện đang giảng dạy tại địa phương. Thời gian thi: 45 phút.
- Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm, Kiểm tra các kỹ năng đọc hiểu, viết
của giáo viên dự thi ở trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư
số 01/2014/TT-BGDĐT, một trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung
Quốc. Đối với giáo viên dạy một trong các ngoại ngữ nêu trên thì phải thi ngoại
ngữ thứ 2 ở trình độ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.
Thời gian thi: 45 phút.
- Môn Tin học: Thi trắc nghiệm, Kiểm tra về kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
hạng III. Thời gian: 45 phút.
e) Trường hợp miễn thi môn ngoại ngữ và tin học
- Miễn thi ngoại ngữ đối với giáo viên dự thi thuộc một trong các trường
hợp sau:
+ Giáo viên tính đến ngày 31 tháng 12 của năm tổ chức thi thăng hạng, có
tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.
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+ Giáo viên ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hoặc ở các trường phổ
thông dân tộc nội trú/bán trú, có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do
cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền.
+ Đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng
đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài sử dụng một
trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trong đào tạo; văn bằng
đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc một trong
các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam (tương đương cấp B1 trở lên theo Khung tham chiếu
chung Châu Âu) hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 450 điểm,
TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4,5 điểm trở lên đối với
thi thăng hạng giáo viên từ hạng IV lên hạng III.
+ Đối với những chứng chỉ ngoại ngữ có quy định thời hạn sử dụng thì
việc miễn thi theo quy định nêu trên được tính theo thời hạn ghi trên chứng chỉ
và giá trị thời hạn của chứng chỉ đó tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi.
+ Đối với những chứng chỉ ngoại ngữ chưa có quy định thời hạn sử dụng
thì giá trị của chứng chỉ được chấp nhận cho đến khi có sự thay đổi về quy định
thời hạn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ đó của cơ quan có thẩm quyền.
+ Đối với giáo viên giảng dạy môn ngoại ngữ thì các quy định miễn thi
ngoại ngữ nêu trên phải là ngôn ngữ khác với ngoại ngữ đang giảng ở trình độ
tương đương.
- Miễn thi tin học đối với giáo viên dự thi đã tốt nghiệp từ trung cấp
chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên.
f) Cách tính điểm và nguyên tắc xác định người trúng tuyển
Thực hiện theo Điều 14, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012
của Bộ Nội vụ.
2. Về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo
viên mầm non hạng III, Giáo viên tiểu học hạng III.
Giáo viên trong các cơ sở giáo dục tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh
nghề nghiệp được tổ chức trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 chưa yêu cầu có
chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chưa yêu cầu
điều kiện về thời gian giữ hạng liền kề hạng dự thi gần nhất tối thiểu từ đủ 01
(một) năm trở lên.
Trong thời hạn tối đa 01 (một) năm kể từ ngày công bố kết quả thi thăng
hạng, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng giáo viên có trách nhiệm
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cử giáo viên đã tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp tham dự khóa
bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp dự thi.
Trường hợp giáo viên được cử đi bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn của
hạng chức danh nghề nghiệp dự thi mà không tham gia khóa bồi dưỡng hoặc
kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền không bổ
nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp trúng tuyển trong kỳ thi thăng
hạng và không bảo lưu kết quả kỳ thi đã tham dự.
3. Trách nhiệm trong việc phối hợp tổ chức kỳ thi thăng hạng
a) Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Phê duyệt Kế hoạch thi thăng hạng viên chức theo đề nghị của Uỷ ban
nhân dân huyện Tháp Mười;
- Cho ý kiến danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng
hạng từ chức danh giáo viên mầm non hạng IV lên chức danh giáo viên mầm
non hạng III; từ chức danh Giáo viên tiểu học hạng IV lên chức danh Giáo viên
tiểu học hạng III theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười;
- Công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức theo đề nghị của Uỷ ban
nhân dân huyện Tháp Mười;
- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức kỳ thi thăng hạng từ chức danh giáo viên
mầm non hạng IV lên chức danh giáo viên mầm non hạng III; từ chức danh Giáo
viên tiểu học hạng IV lên chức danh Giáo viên tiểu học hạng III.
b) Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng giáo viên mầm non hạng
III, Giáo viên tiểu học hạng III.
- Thông báo công khai để viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được
đăng ký thăng hạng.
- Quyết định thành lập Hội đồng thi thăng hạng viên chức lên chức danh
nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, giáo viên tiểu học hạng III. Chủ tịch Hội
đồng thi thăng hạng là đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười;
- Thẩm định danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng
từ chức danh giáo viên mầm non hạng IV lên chức danh giáo viên mầm non hạng
III, từ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV lên chức danh giáo viên tiểu học hạng
III, gửi Sở Nội vụ cho ý kiến trước khi thực hiện (theo mẫu đính kèm). Chịu trách
nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn đối với viên chức dự thi được cử tham gia kỳ thi của
cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền;
- Báo cáo Sở Nội vụ tình hình tổ chức kỳ thi và kết quả kỳ thi thăng hạng
để công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng theo quy định.
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c) Hội đồng thi thăng hạng giáo viên mầm non hạng III, giáo viên tiểu học
hạng III của huyện Tháp Mười thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thông báo cho người dự thi về kế hoạch tổ chức thi; nội dung thi; các
môn thi; hình thức thi; thời gian thi; địa điểm thi; khai mạc kỳ thi; tổ chức các
ngày thi;
- Tổ chức thu phí dự thi và sử dụng theo đúng quy định;
- Quyết định thành lập các Ban đề thi, ban coi thi, ban chấm thi, ban
phách, ban phúc khảo và tổ chức kỳ thi theo đúng quy định;
- Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện về kết quả kỳ thi và
thông báo kết quả thi đến viên chức dự thi;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong quá trình tổ chức kỳ thi thăng
hạng theo quy định.
4. Hội đồng thi thăng hạng viên chức từ chức danh nghề nghiệp giáo viên
mầm non hạng IV lên chức danh giáo viên mầm non hạng III, từ chức danh giáo
viên tiểu học hạng IV lên chức danh giáo viên tiểu học hạng III của Uỷ ban nhân
dân huyện Tháp Mười chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi theo đúng Quy chế thi
thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi
thăng hạng viên chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ban hành kèm theo
Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ và các quy định
khác có liên quan.
5. Trong quá trình tổ chức kỳ thi, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tháp
Mười gửi Sở Nội vụ các quyết định thành lập Hội đồng thi, quyết định thành lập
các ban giúp việc của Hội đồng thi, kế hoạch cụ thể, thông báo thời gian tổ chức
thi và các văn bản có liên quan trong quá trình tổ chức thi để Sở Nội vụ thực
hiện nhiệm vụ giám sát kỳ thi.
6. Trong quá trình triển khai tổ chức kỳ thi, giao Phòng Công chức, viên
chức giúp Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, phối hợp tổ chức và thực hiện việc
giám sát kỳ thi theo quy định.
Trên đây là ý kiến của Sở Nội vụ, đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Tháp
Mười thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ Sở;
- Phòng Nội vụ Tháp Mười;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười;
- Lưu: VT, CCVC.
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