UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1162 /SNV-CCVC

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 11 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hướng dẫn bổ sung điều kiện,
tiêu chuẩn thi thăng hạng CDNN
viên chức ngành giáo dục năm 2019

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Thực hiện Đề án số 7095/ĐA-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh
Lâm Đồng về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non,
tiểu học, trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II và từ hạng IV lên hạng III năm
2019 tỉnh Lâm Đồng;
Ngày 05/11/2019, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 1116/SNV-CCVC
để hướng các đơn vị triển khai thực hiện; tuy nhiên, trong quá trình triển khai
thực hiện Sở Nội vụ nhận được phản ảnh về một số vướng mắc của các đơn vị;
Sau khi thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ hướng dẫn thêm một
số nội dung sau:
1. Đối với cách tính thời gian giữ chức danh nghề nghiệp và tương
đương:
Thời gian làm việc có đóng BHXH và thực hiện công việc phù hợp với
chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là thời gian tương đương.
2. Đối với chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp:
Trường hợp thi lên giáo viên mầm non hạng III có chứng chỉ bồi dưỡng
giáo viên mầm non hạng II và trường hợp thi lên giáo viên tiểu học hạng III có
chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II thì được tính đủ điều kiện về
chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
3. Đối với thời gian có bằng tốt nghiệp:
Thời gian tốt nghiệp bằng chuyên môn từ đủ 01 (một) năm trở lên tính
đến ngày 31/12/2019.

Đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện. Trong quá trình thực
hiện có vướng mắc thì liên hệ với Phòng Công chức Viên chức - Sở Nội vụ qua
số điện thoại 0263.3834533 để được hướng dẫn cụ thể./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Nội vụ các huyện, TP;
- Phòng GD&ĐT các huyện, TP;
- Lưu: VT, CCVC.
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