
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng  3  năm 2021 

V/v vướng mắc bổ nhiệm và xếp 

lương viên chức giảng dạy trong 

cơ sở giáo dục mầm non,  

phổ thông công lập 

 

 

                                     

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Nội vụ. 

 
 Xem xét Tờ trình số 144/TTr-SNV ngày 25/3/2021 của Sở Nội vụ về việc 

ban hành văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị hướng dẫn việc bổ nhiệm 

và xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 

công lập, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan 

liên quan nghiên cứu kỹ các quy định, đối chiếu tình hình thực tiễn của tỉnh, 

tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Thông tư 

số 01, số 02, số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, tiểu học công 

lập, trung học cơ sở công lập (các Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

20/3/2021) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. 

2. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc và tình hình thực tiễn của tỉnh, 

giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để được 

hướng dẫn thực hiện. 

(Tờ trình số 144/TTr-SNV gửi kèm trên hệ thống VNPT-iOffice).  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: KGVX, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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