DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, CÔNG VĂN
HƯỚNG DẪN CỦA SỞ GDĐT VỀ CÔNG TÁC TCCB
Các đơn vị có thể tải các văn bản theo 02 cách sau:
Cách 1. Vào địa chỉ trang thông tin điện tử của Phòng Tổ chức cán bộ
https://sites.google.com/a/sgdbinhduong.edu.vn/phong-tccbbd/ mục “VĂN
BẢN VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, CV TCCB”
Cách 2. Vào địa chỉ đường link được gửi kèm theo email các đơn vị.
I. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG ƯƠNG
1. Chế độ phụ cấp ưu đãi
- Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006/NĐ-CP của Chính phủ Về
chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên
biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính
phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các
cơ sở giáo dục công lập.
- Thông tư liện tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về
chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở
giáo dục công lập.
2. Phụ cấp chức vụ
Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 05/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở
giáo dục công lập.
3. Phụ cấp trách nhiệm
- Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006/NĐ-CP của Chính phủ Về
chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên
biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên
chức.
4. Phụ cấp thâm niên
- 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.
- Thông tư liên 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 – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định
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số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên
đối với nhà giáo.
- Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
ngày 20/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch
số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 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.
5. Phụ cấp độc hại
- Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức;
- Công văn số 9552/TCCB ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho cán bộ, công chức, viên
chức làm việc trong phòng thí nghiệm.
6. Chế độ làm việc
- Văn bản hợp nhất số 03/2017/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ
thông.
- Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác
công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân.
- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế
độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
- Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,
Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo
dục và cơ sở dạy nghề.
- Công văn số 8499/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 10/12/2012 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của
hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông.
7. Chế độ tập sự
- Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.
- Quyết định số 1268/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề
nghiệp giáo viên, giảng viên.
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8. Hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên
- Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.
- Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.
- Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng
chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
- Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm
non, phổ thông công lập.
II. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH
1. Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 về việc phê duyệt một số
định mức chi các kỳ thi, hội thi của ngành Giáo dục và Đào tạo.
2. Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 15/08/2011 của UBND tỉnh
Bình Dương về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh
ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề.
3. Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình
Dương ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.
4. Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 26/07/2012 của UBND tỉnh
Bình Dương về chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, học
sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.
(Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 đã thay thế khoản VI
Điều 1).
5. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh
Bình Dương về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục - Đào
tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương.
(Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 đã thay thế khoản 1
Điều 1).
6. Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh
Bình Dương về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành giáo dục đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.
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7. Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của UBND tỉnh
Bình Dương về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học
sinh, sinh viên ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương.
III. MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN
VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ
1. Công văn số 13/SGDĐT-TCCB ngày 02/01/2013 về việc hướng dẫn thực
hiện chế độ chính sách của tỉnh.
2. Công văn số 131/HDLS-GDĐT-NV-TC ngày 25/01/2013 về việc thực
hiện chính sách đối với nhà giáo, CBQL giáo dục công tác ở trường chuyên biệt
trên địa bàn tỉnh.
3. Công văn số 1482/SGDĐT-TCCB ngày 26/9/2013 về việc hướng dẫn xét
hết thời gian tập sự cho viên chức.
4. Công văn số 1552/SGDĐT-TCCB ngày 04/10/2013 về việc hướng dẫn
hợp đồng, hợp đồng làm việc đối với viên chức, nhân viên ngành giáo dục và đào
tạo.
5. Công văn số 80/SGDĐT-TCCB ngày 22/01/2014 về việc hướng dẫn bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức quản lý.
6. Công văn số 1573/SGDĐT-TCCB ngày 15/9/2014 về việc hướng dẫn
thành lập tổ, khối, phòng, khoa trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 20142015 và những năm tiếp theo.
7. Công văn số 72/SGDĐT-TCCB ngày 16/01/2015 về việc hướng dẫn thực
hiện chương trình quản lý nhân sự ngành giáo dục và đào tạo (PMIS) qua mạng
internet.
8. Công văn số 157/SGDĐT-TCCB ngày 29/01/2015 về việc hướng dẫn
thực hiện hồ sơ, thủ tục về đào tạo, bồi dưỡng.
9. Công văn số 1801/SGDĐ-TCCB 12/10/2015 về việc hướng dẫn thực hiện
chế độ dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
10. Công văn số 1328/SGDĐT-TCCB ngày 09/8/2016 về việc hướng dẫn
thủ tục, hồ sơ thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục và
Đào tạo.
11. Công văn số 1940/SGDĐT-TCCB ngày 19/10/2016 về việc thực hiện
chế độ tập sự cho viên chức các đơn vị năm học 2016-2017.
12. Công văn số 1955/SGDĐT-TCCB ngày 20/10/2016 về việc hướng dẫn
thực hiện chế độ đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ thu hút, hỗ trợ
của tỉnh.
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13. Công văn số 1732/SGDĐT-TCCB ngày 22/9/2017 về việc hướng dẫn
tạm thời thực hiện chuyển đổi những chức danh địa phương sang các chức danh
theo quy định của Trung ương.
14. Công văn số 1931/SGDĐT-TCCB ngày 09/10/2017 về việc hướng dẫn
thực hiện chế độ cho nữ giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian
nghỉ hè.
15. Công văn số 2492/SGDĐT-TCCB ngày 21/12/2017 về việc thực hiện hồ
sơ đề nghị hưởng chế độ phụ cấp thâm niên 5% đối với nhà giáo.
16. Công văn số 905/SGDĐT-TCCB ngày 23/5/2018 về việc hướng dẫn
thực hiện chế độ nghỉ phép năm.
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