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V/v rà soát bổ nhiệm, xếp lương 

và thực hiện chế độ lương  

đối với viên chức 

 

 

Kính gửi:  

              - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  

              - Các đơn vị trường học thuộc UBND huyện. 

 

Thực hiện Văn bản số 769/SNV-CCVC ngày 30/6/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc bổ nhiệm, xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên 

chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 

công lập; 

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị rà soát lại phương án bổ nhiệm và xếp lương 

chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong các 

đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND huyện Hữu Lũng đối với 

151 viên chức (danh sách cụ thể tại Phụ lục II đính kèm). 

UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học 

căn cứ Văn bản, Phụ lục thẩm định của Sở Nội vụ triển khai và thực hiện các nội 

dung sau: 

I. VIỆC BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG 

DẠY 

1. Các đơn vị trường học: 

- Rà soát lại thành tích, bằng cấp (bằng chuyên môn nghiệp vụ, bảng điểm) 

của viên chức đối với những trường hợp Sở Nội vụ thẩm định cần xem xét lại 

điều kiện về thành tích, chuyên ngành đào tạo để xếp lương mới theo quy định; 

- Rà soát lại phương án xếp lương của đơn vị (chức danh nghề nghiệp, bậc 

lương, hệ số lương, thời điểm xét nâng lương lần sau…) theo đúng văn bản 

hướng dẫn đối với những trường hợp tỉnh đề nghị xem xét lại phương án bổ 

nhiệm và xếp lương; 

- Cập nhật bậc lương, hệ số lương gần nhất của viên chức (thường xuyên, 

vượt khung, trước thời hạn) đối với viên chức đủ điều kiện nâng lương theo quy 

định và xây dựng lại phương án bổ nhiệm, xếp lương theo Quyết định lương gần 

nhất;  

Đối với những viên chức phải kéo dài thời gian nâng lương tại thời điểm 

xếp lương (01/5/2021), đề nghị rà soát lại bậc lương, hệ số lương, thời điểm xét 

nâng lương và phương án xếp lương (ghi rõ lý do kéo dài thời gian nâng lương: 

do hình thức kỷ luật, đánh giá xếp loại…). 
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- Rà soát, đề xuất việc bổ nhiệm và xếp lương đối với những trường hợp đã 

nghỉ hưu sau ngày 01/5/20121 hoặc đã có Quyết định nghỉ hưu theo quy định; 

- Thời điểm bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo Thông 

tư số 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn theo quy định được tỉnh thống nhất thực hiện kể từ ngày 01/5/2021. 

2. Thủ trưởng các đơn vị trường học có trách nhiệm: 

- Rà soát, tổng hợp các nội dung theo phụ lục II của Sở Nội vụ và xây dựng 

báo cáo phương án bổ nhiệm và xếp lương của đơn vị trường gửi Phòng Giáo 

dục và Đào tạo; 

- Rà soát lại các trường hợp viên chức đang thi hành quyết định kỷ luật tại 

thời điểm báo cáo, nếu đã hết thời hạn thi hành kỷ luật (tính đến ngày 

01/5/2021), viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thực hiện bổ nhiệm và 

xếp lương vào chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 01, 02, 03/TT-BGDĐT 

theo quy định. 

- Đối với các viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo 

viên hạng III mới mà chưa yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng CDNN giáo viên hạng 

III, đề nghị khuyến khích và tạo điều kiện để viên chức tham gia đào tạo, bồi 

dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn của hạng theo quy định1. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả rà 

soát của các đơn vị trường học, xây dựng tờ trình gửi UBND huyện (qua Phòng 

Nội vụ) chậm nhất ngày 26/7/2021 để phối hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND 

huyện việc bổ nhiệm và xếp lương theo quy định. 

II. VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG LƯƠNG NĂM 2021 

1. Các đơn vị trường học 

Căn cứ văn bản đề nghị nâng lương năm 2021 của đơn vị, căn cứ các Quyết 

định lương gần nhất của viên chức (Quyết định thăng hạng, Quyết định bổ 

nhiệm và xếp lương…) yêu cầu thực hiện rà soát, thống kê lại danh sách nâng 

bậc lương năm 2021 đối với tất cả viên chức của đơn vị; tổng hợp gửi Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện chậm nhất ngày 12/8/2021. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

                                           
1- Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11), Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07), Giáo viên mầm 

non hạng II (mã số V.07.02.04) bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng III (mã số 

V.07.04.32), Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29), Giáo viên mầm non hạng (V.07.02.26). 

- Giáo viên THCS hạng III (V.07.04.12) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng 

III (V.07.04.32). 

- Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09), Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) bổ nhiệm 

vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29), Giáo viên mầm non hạng III (mã số 

V.07.02.26). 
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Tổng hợp danh sách nâng lương năm 2021 của toàn ngành, gửi UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ) để ban hành các quyết định theo quy định. 

 Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các đơn vị trường học trên địa 

bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung trên./. 

 

(UBND huyện gửi kèm Văn bản này phụ lục II xếp lương của Sở Nội vụ). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Bùi Quốc Khánh 
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