
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tư do - Hanh phúc

SỞ GIẢO DỤC VẢ ĐẢO TẠO ~  " 1

SỐ:40^/$GDĐT-TCCB Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngàyAÒ thángỡỊ năm 2021
v ề  chế độ phụ cấp thâm niên 

nhà giáo đối với viên chức chuyên 
ngành giáo dục nghề nghiệp

Kính gửi: - Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng;
- Hiệu trưởng các Trường Trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư Hên tịch số 68/2011/TTLT- 
BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, 
Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thưoug binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên 
đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT- 
BNV-BTC ngày 23/01/2006 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chinh phủ về chế 
độ phụ cấp ưu đãi đối vói nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công 
lập.

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có công văn số 
47/TCGDNN-NG thay thế công văn số 2965/TCGDNN-NG về việc chế độ phụ cấp thâm 
niên đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, trong đố có điều chinh “nhà giáo đang giảng 
dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đã được chuyển xếp vào hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (có 4 ký tự đầu của mã sổ 
hạng chức danh là V.09) là đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo”.

Sờ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 
12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12 thang 8 năm 2019 của Bộ Lao đọng -  Thương binh và Xã 
hội về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 
giáo dục nghề nghiệp.

2. Tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức có mã số hạng V.09.

Sờ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Công văn này thay thế công vãn sổ 4306/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 năm 2020 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo.^t/

Nơi nhận:
- Như trên (đính kèm Cv 47);
- Lưu: VT, TCCB.(BN) ị / '
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