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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2378 /SGDĐT-TCHC

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn thực hiện phụ cấp
ưu đãi đối với nhà giáo và chế độ
đối với giáo viên làm Tổng phụ
trách Đội TNTPHCM đối với
trường phổ thông có nhiều cấp học.

Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;
- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT.
Thực hiện Công văn số 3813/UBND-VXNV ngày 28/7/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thực hiện đảm bảo chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với
các trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Công văn số 3140/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/7/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối
với các trường phổ thông có nhiều cấp học và các văn bản có liên quan;
Nhằm đảm bảo các chế độ chính sách cho nhà giáo giảng dạy ở trường
phổ thông có nhiều cấp học, Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện phụ cấp ưu đãi đối
với nhà giáo và chế độ đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên
tiền phong Hồ Chí Minh (Tổng phụ trách Đội) đối với trường phổ thông có
nhiều cấp học như sau:
1. Phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
a) Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy cấp tiểu
học thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định 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, cụ thể:
- Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo (kể cả cán bộ quản lý và giáo
viên dạy các môn: Tiếng Anh, Mỹ thuật, Nhạc, Thể dục, Công nghệ và Tin học)
đang trực tiếp giảng dạy cấp tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã theo quy
định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ;
- Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo (kể cả cán bộ quản lý và giáo
viên dạy các môn: Mỹ thuật, Nhạc, Thể dục, Công nghệ và Tin học) đang trực tiếp
giảng dạy cấp tiểu học ở miền núi, vùng sâu, vùng xa theo quy định tại điểm e
khoản 1 Điều 2 Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
b) Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy cấp
trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều
2 Quyết định 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, cụ thể:
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- Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy cấp
trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông ở đồng bằng, thành phố, thị xã theo quy
định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ;
- Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy cấp
trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông ở miền núi, vùng sâu, vùng xa theo quy
định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ.
c) Phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang công tác ở trường chuyên biệt, ở
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Nghị định số
61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 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 và Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của
Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, cụ thể:
- Mức phụ cấp 50% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ
cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
đang công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú theo quy định tại khoản 1 Điều
5 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ;
- Mức phụ cấp 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo,
phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý
giáo dục đang công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ
thông chuyên, trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật theo quy định tại khoản 2
Điều 5 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ;
- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo
nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ
cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại khoản 1
Điều 11 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ.
Lưu ý: Đối với trường học có từ 02 cấp học trở lên; cần rà soát, đối chiếu
áp dụng mức phụ cấp ưu đãi theo đúng đối tượng/cấp học được phân công trực
tiếp giảng dạy. Trường hợp giáo viên được phân công trực tiếp giảng dạy cả 02
cấp học chỉ được hưởng 01 mức phụ cấp ưu đãi có mức cao hơn.
2. Chế độ đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội
Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ trưởng
Bộ GDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng
phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ
thông công lập; Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ,
công chức, viên chức và Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08/12/2005 của
Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh
đạo trong các cơ sở giáo dục công lập; Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày
21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định chế độ làm việc giáo viên
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phổ thông, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được hưởng chế độ phụ cấp trách
nhiệm và thực hiện định mức tiết dạy/tuần, cụ thể như sau:
a) Đối với trường có 2 cấp tiểu học và trung học cơ sở
- Trường có tổng số lớp từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành
phố và có tổng số lớp từ 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu: Giáo viên làm
Tổng phụ trách Đội được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương
cơ sở và được phân công, bố trí trực tiếp giảng dạy 02 tiết/tuần;
- Trường có tổng số lớp từ 18 lớp đến 27 lớp đối với trung du, đồng bằng,
thành phố và có tổng số lớp từ 10 lớp đến 18 lớp đối với miền núi, vùng sâu: Giáo
viên làm Tổng phụ trách Đội được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,2 so với
mức lương cơ sở và được phân công, bố trí trực tiếp giảng dạy 1/3 định mức tiết
dạy của giáo viên cùng cấp học;
- Trường có tổng số lớp dưới 18 lớp đối với trung du, đồng bằng, thành phố
và có tổng số lớp dưới 10 lớp đối với miền núi, vùng sâu: Giáo viên làm Tổng phụ
trách Đội được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,1 so với mức lương cơ sở và
được phân công, bố trí trực tiếp giảng dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên
cùng cấp học.
b) Đối với trường có 2 trung học cơ sở và trung học phổ thông
- Trường có tổng số lớp cấp trung học cơ sở từ 28 lớp trở lên đối với trung
du, đồng bằng, thành phố và có tổng số lớp cấp trung học cơ sở từ 19 lớp trở lên
đối với miền núi, vùng sâu: Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được hưởng hệ số
phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương cơ sở và được phân công, bố trí trực
tiếp giảng dạy 02 tiết/tuần;
- Trường có tổng số lớp cấp trung học cơ sở từ 18 lớp đến 27 lớp đối với
trung du, đồng bằng, thành phố và có tổng số lớp cấp trung học cơ sở từ 10 lớp
đến 18 lớp đối với miền núi, vùng sâu: Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được
hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,2 so với mức lương cơ sở và được phân công,
bố trí trực tiếp giảng dạy 1/3 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học;
- Trường có tổng số lớp cấp trung học cơ sở dưới 18 lớp đối với trung du,
đồng bằng, thành phố và có tổng số lớp cấp trung học cơ sở dưới 10 lớp đối với
miền núi, vùng sâu: Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được hưởng hệ số phụ cấp
trách nhiệm 0,1 so với mức lương cơ sở và được phân công, bố trí trực tiếp giảng
dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và chế độ
đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đối với trường phổ thông có nhiều cấp
học; yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện đúng nội dung
nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng: KH-TC, NVDH Sở;
- Lưu: VT, TC-HC. (NT)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huệ Khải
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