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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NC Lạng Sơn, ngày         tháng 11  năm 2020 

V/v hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương 

đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giảng viên chính (hạng II) năm 2020 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện Quyết định số 3597/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giảng viên chính (hạng II) năm 2020, theo đó quy định: Thời hạn bổ nhiệm và 

hưởng chế độ theo chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) đối với 

người đạt kết quả được tính từ ngày 01/12/2020. 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 

28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các 

cơ sở giáo dục đại học công lập, UBND tỉnh đã rà soát, xem xét quyết định bổ 

nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số 

V.07.01.02 đối với 15 viên chức thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn 

trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) 

năm 2020,  

Tuy nhiên ngày 01/10/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao 

đẳng sư phạm công lập (Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/11/2020) trong đó 

quy định:  

“Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng 

sư phạm bao gồm:  

1. Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) – Mã số: V.07.08.20 

2. Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) – Mã số: V.07.08.21 

3. Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) – Mã số: V.07.08.22” 

Do đó, theo quy định của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT trên, từ ngày 

20/11/2020 chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) – mã số 

V.07.01.02 đã bị thay thế (bãi bỏ), không được thực hiện trong trường cao đẳng 

sư phạm, thay vào đó là chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm 

chính (hạng II) – mã số V.07.08.21. 

Từ những vướng mắc trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề 

nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, có văn bản hướng dẫn việc bổ nhiệm và 
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xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) để địa phương có 

cơ sở thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức theo quy định. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, 

hướng dẫn./. 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nôị vu,̣ GD và ĐT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng: KGVX, THNC; 

- Lưu: VT (HXĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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