
 UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Số:1766/CĐN-TCHC An Giang, ngày 24  tháng 8 năm 2022 
 V/v thăng hạng chức danh nghề nghiệp  

 viên chức chuyên ngành GDNN 

  

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 1466/SLĐTBXH-GDNN ngày 14/6/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành GDNN; 

Căn cứ Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 và Thông 

tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, 

Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện dự 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 

(hạng III) lên chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II), cụ thể 

như sau: 

1. Về tiêu chuẩn 

1.1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: theo quy định tại khoản 

2, Điều 4 của Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2018 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành GDNN (gọi tắt là Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH), cụ 

thể: 

a) Giảng viên dạy lý thuyết có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên 

ngành phù hợp với ngành, nghề giảng dạy; giảng viên vừa dạy lý thuyết vừa dạy 

thực hành có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm trở lên chuyên 

ngành phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy 

thực hành trình độ cao đẳng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Thông tư số 

08/2017/TTBLĐTBXH; 

b) Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm quy định tại khoản 

1 Điều 35 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH: “Có chứng chỉ sư phạm dạy 

nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao 

đẳng hoặc tương đương”; 

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên; 
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d) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở 

lên;  

đ) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng 

viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II). 

1.2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: theo quy định tại 

khoản 3, Điều 4 Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH, cụ thể: 

a) Có kiến thức vững vàng về ngành, nghề được phân công giảng dạy; có 

kiến thức về ngành, nghề liên quan; có hiểu biết vững vàng về thực tiễn nghề 

nghiệp, về những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của ngành, nghề 

được phân công giảng dạy; 

b) Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng thành thạo các 

kỹ năng, phương pháp sư phạm vào giảng dạy; 

c) Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, giáo dục nghề 

nghiệp và công nghệ; biết tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng những kết quả 

nghiên cứu, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào 

giảng dạy và thực tiễn nghề nghiệp; 

d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) chương trình hoặc 01 

(một) giáo trình hoặc 01 (một) sách chuyên ngành phù hợp với ngành, nghề 

được phân công giảng dạy; 

đ) Đạt giải trong Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương hoặc Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Hội 

giảng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) trở lên hoặc chủ trì hoặc tham  

gia thiết kế, chế tạo ít nhất 01 (một) đồ dùng, thiết bị dạy học được giải trong 

Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc 

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây 

gọi chung là Hội thi thiết bị tự làm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) 

trở lên hoặc bồi dưỡng được ít nhất 01 (một) người học đạt giải trong Hội thi tay 

nghề, Hội thi văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cấp tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương trở lên; 

e) Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) đề tài khoa học cấp cơ sở hoặc cấp 

cao hơn đã được nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên; 

g) Viên chức thăng hạng lên chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp 

chính (hạng II) phải có thời gian công tác giữ chức danh giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) hoặc giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực 

hành (hạngIII) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên, trong đó thời 

gian gần nhất giữ chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng 
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III) hoặc giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) tối thiểu là 02 

(hai) năm. 

- Ngoài ra, nhà giáo dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm 

công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng; có phẩm chất chính trị, 

đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện 

các quy định liên quan đến kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền (theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019). 

2. Hồ sơ gồm có: 

a) Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành (theo Thông tư số 

07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). 

b) Bản tự nhận xét về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi, xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định có xác nhận của lãnh đạo các phòng, 

khoa (mẫu 1 đính kèm). 

c) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức 

danh nghề nghiệp dự thi, xét thăng hạng quy định. 

d) Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2021 (mẫu 2 đính 

kèm). 

đ) Biên bản họp của đơn vị (mẫu 3 đính kèm). 

e) Tờ trình (mẫu 4 đính kèm). 

3. Thời gian hoàn thành hồ sơ và gửi về phòng Tổ chức - Hành chính 

chậm nhất ngày 10/10/2022. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị vui lòng liên hệ 

phòng Tổ chức - Hành chính (Nguyễn Văn Phong) để  phối hợp thực hiện. Đề 

nghị các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Hùng Cường 
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