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SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 650 /SNV-CCVC 

 
Lạng Sơn, ngày 21 tháng  6  năm 2019 

V/v đăng ký bồi dưỡng tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp đối với giáo viên Trung 

học phổ thông năm 2019 

 

                            
Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh triển 
khai Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Đại học Thái Nguyên 
năm 2019; 

Để đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với viên 
chức và điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ 
thông (THPT) theo quy định, Sở Nội vụ dự kiến phối hợp với Trường Đại học Sư 
phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp đối với giáo viên THPT năm 2019 mở tại thành phố Lạng Sơn, cụ thể 
như sau: 

I. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG 

1. Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 
III  

- Nội dung: Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại 
Quyết định số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2016. 

- Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên THPT hiện đang công tác tại các trường 
THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – 
Giáo dục thường xuyên, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù 
hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 
III, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 
THPT hạng III. 

2. Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II 

- Nội dung: Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại 
Quyết định số 2509/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016. 

- Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên THPT hiện đang công tác tại các trường 
THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – 
Giáo dục thường xuyên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công 
tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên 
THPT hạng II, có một trong các điều kiện sau: 



 2

+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II nhưng chưa có 
Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT 
hạng II; 

+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III hoặc tương 
đương từ đủ 03 năm trở lên. 

3. Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I  

- Nội dung bồi dưỡng: Theo chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại 
Quyết định số 2510/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016. 

- Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên THPT hiện đang công tác tại các trường 
THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – 
Giáo dục thường xuyên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công 
tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên 
THPT hạng I, có một trong các điều kiện sau: 

+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I nhưng chưa có 
Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT 
hạng I; 

+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II hoặc tương 
đương từ đủ 03 năm trở lên, đã có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THPT hạng II. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG 

1. Thời gian: Dự kiến bắt đầu triển khai mở lớp từ ngày 15/7/2019, mỗi lớp 
học 6 tuần. 

2. Địa điểm: Tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

(Sẽ có thông báo cụ thể tại Thông báo nhập học của cơ sở đào tạo trên cơ sở 
danh sách đăng ký của các cơ quan, đơn vị). 

III. Kinh phí  

Học viên tham gia các khóa học nộp kinh phí bồi dưỡng cho cơ sở đào tạo, 
bồi dưỡng với mức 2.500.000đ/học viên theo văn bản số 3455/ĐHSP-TTPTKNSP 
ngày 19/6/2019 của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Kinh phí 
bồi dưỡng do viên chức tự túc hoặc do đơn vị sự nghiệp hỗ trợ theo quy định tại 
Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

IV. TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI 

1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố 

- Triển khai thông báo đến viên chức các trường học, đơn vị trực thuộc để 
chủ động đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng đáp ứng về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp và nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị. 

Danh sách viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng (theo Biểu mẫu 01) đề 
nghị gửi về Sở Nội vụ trước 05/7/2019 để tổng hợp và phối hợp với cơ sở đào tạo 
xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các lớp bồi dưỡng. 
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- Quyết định cử viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng (hạng III) theo thẩm 
quyền phân cấp, sau khi có thông báo nhập học của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 

2. Sở Nội vụ 

- Tổng hợp danh sách học viên đăng ký, gửi cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để xây 
dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các lớp bồi dưỡng. 

- Quyết định cử viên chức đi bồi dưỡng (hạng II) hoặc trình Chủ tịch UBND 
tỉnh quyết định cử viên chức đi bồi dưỡng (hạng I) theo thẩm quyền phân cấp sau 
khi có thông báo nhập học. 

- Phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong công tác theo dõi, quản lý tổ 
chức các lớp bồi dưỡng. 

3. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

Trên cơ sở danh sách học viên đăng ký tham gia các nội dung bồi dưỡng, đề 
nghị Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên phối hợp: 

- Xây dựng kế hoạch, lịch học chi tiết tổ chức các lớp bồi dưỡng. 

- Ban hành thông báo nhập học tới học viên và các cơ quan, đơn vị (cụ thể về 
thời gian, địa điểm và các thủ tục nhập học). 

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất (hội trường, phòng học, tài liệu, trang 
thiết bị giảng dạy, học tập...) để tổ chức mở lớp. 

- Tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ đối với các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT tại tỉnh Lạng Sơn theo đúng chương trình 
bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai. Trong 
quá trình thực hiện, mọi vướng mắc trao đổi trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện 
thoại phòng Công chức, viên chức: 0205. 3814.676./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Trường ĐHSP-ĐHTN; (p/h) 
- Các Trường THPT công lập; TT GDTX;  
TT GDNN-GDTX; 
- Lãnh đạo SNV; 
- Phòng CCVC; 
- Website SNV; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Thị Hiền 
 



Biểu mẫu 01 
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 
DANH SÁCH 

Đăng ký viên chức tham gia các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp  
đối với Giáo viên trung học phổ thông năm 2019 

 

TT Họ và tên 
Chức danh nghề 

nghiệp 
Thời gian giữ 
hạng CDNN 

Đơn vị công tác 
Chứng chỉ bồi 

dưỡng CDNND 
đã có 

Số điện thoại Ghi chú 

I Bồi dưỡng CDNN giáo viên THPT hạng III    

1 Nguyễn Văn A 
Giáo viên THPT 
hạng III 

02 năm 
Trường THPT 
Lương Văn Chi 

 0986.xxx.xxx  

...        
II Bồi dưỡng CDNN giáo viên THPT hạng II 
        

1 Trần Thị B 
Giáo viên THPT 
hạng III 

4 năm 
Trường THPT 
Việt Bắc 

 0987.xxx.xxx  

...        
III Bồi dưỡng CDNN giáo viên THPT hạng I 

1 Bùi Văn C 
Giáo viên THPT 
hạng II 

5 năm 
Trường THPT 
chuyên Chu Văn 
An 

Giáo viên THPT 
hạng II 

0904.000.xxx  

...        

 
(Ghi chú: Nội dung tại biểu mẫu trên chỉ mang tính ví dụ). 
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