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Số:        /BGDĐT-NGCBQLGD 
Về việc tổ chức thăng hạng CDNN 

 giảng viên chính (hạng III) năm 2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

                  Kính gửi:  

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

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

 

Ngày 12/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.  

Ngày 18/5/2020, Bộ Nội vụ đã gửi Công văn số 2475/BNV-CCVC thống 

nhất với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức kỳ thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên năm 2020.  

Bộ GDĐT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện việc tổ chức 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) theo đúng thẩm 

quyền, đúng quy định và hướng dẫn tại Công văn số 2615/BGDĐT-NGCBQLGD 

ngày 17/6/2019 của Bộ GDĐT về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II).  

Trong trường hợp không thể tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giảng viên chính (hạng II), các Bộ, ngành, địa phương gửi danh sách viên chức đủ 

điều kiện dự thi thăng hạng về Bộ GDĐT và phối hợp tổ chức kỳ thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) trên cơ sở có công văn đồng ý 

của Bộ Nội vụ (hiện tại, Bộ GDĐT đã nhận được công văn của Bộ Nội vụ đồng ý 

cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Ngoại giao cử viên chức tham dự kỳ thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 do Bộ GDĐT tổ 

chức). 

Văn bản cử viên chức dự thi thăng hạng của Bộ, ngành, địa phương (mẫu số 

4 đính kèm) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2020 (theo dấu bưu 

điện nơi gửi), địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.  

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gửi bản mềm dưới dạng file*.xls với 

phông chữ Times New Roman để tổng hợp danh sách viên chức dự thi qua địa chỉ 
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email: ptsbang@moet.gov.vn. Quá thời hạn nêu trên cơ quan, đơn vị nào không gửi 

văn bản coi như không có nhu cầu dự thi thăng hạng giảng viên chính (hạng II) 

năm 2020. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục), điện thoại: 

024.3869.5144 (133)/0989.794.879 để nghiên cứu, giải quyết. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, NGCBQLGD. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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