
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số: 1293 /LĐTBXH-TCGDNN 

V/v thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành GDNN năm 2020 

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Tiếp theo Công văn số 4598/LĐTBXH-TCGDNN ngày 29/10/2019 về việc 

bổ nhiệm và chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định 

tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội đề nghị Quý cơ quan thực hiện mộ số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Xây dựng Đề án và triển khai tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN năm 2020 đối với chức danh giảng 

viên GDNN chính (hạng II) và giáo viên GDNN hạng II theo thẩm quyền; tổ 

chức hoặc phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN đối với chức danh giáo 

viên GDNN lý thuyết hạng III hoặc giáo viên GDNN thực hành hạng III.  

2. Báo cáo cơ cấu, số lượng nhà giáo GDNN có nhu cầu thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN năm 2020 đối với 

chức danh nghề nghiệp giảng viên GDNN cao cấp (hạng I) và giáo viên GDNN 

hạng I (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo) gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/5/2020, địa chỉ: 37B 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 0243.9745195, bản điện 

tử gửi về địa chỉ email: vunhagiao.tcgdnn@molisa.gov.vn. 

Trân trọng./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Lưu: VT, TCGDNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Quân 

mailto:vunhagiao.tcgdnn@molisa.gov.vn


Phụ lục 

(Kèm theo công văn số 1293/BLĐTBXH-TCGDNN ngày 14/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
 

 
 

BÁO CÁO CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ NHU CÂU THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG  

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020 
 

TT 

Tên cơ sở giáo dục  

nghề nghiệp thuộc  

thẩm quyền quản lý 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành GDNN hiện có 

Số lượng nhà giáo GDNN có 

nhu cầu đăng ký thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp hạng I 
Ghi 

chú 

Hạng I Hạng II 
Hạng III 

Hạng IV Thi Xét 
Lý thuyết Thực hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 TỔNG CỘNG         

 Giảng viên GDNN (1.1+2.1+…)         

 Giáo viên GDNN (1.2+2.2+…)         

 Trong đó:         

I 

TRƯỜNG/TRUNG TÂM 

GDNN/TRUNG TÂM GDNN-

GDTX…. 
        

1.1 Giảng viên GDNN         

1.2 Giáo viên GDNN         

II 

TRƯỜNG/TRUNG TÂM 

GDNN/TRUNG TÂM GDNN-

GDTX…. 
        

2.1 Giảng viên GDNN         

2.2 Giáo viên GDNN         

... ....         
 

 .................., ngày ..... tháng 5 năm 2020 

Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương 

(Ký tên, đóng dấu) 
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