UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 259 /SGDĐT-TCCB

An Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2018

V/v thực hiện chế độ phụ cấp

Kính gửi:
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố.
Căn cứ thực tế tình hình thực hiện chế độ chính sách tại các đơn vị, các cơ sở giáo
dục, trong khi chờ chủ trương mới của Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung việc thực hiện
chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên và một số phụ cấp đặc thù khác đối với nhà
giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng
Giáo dục và Đào tạo rà soát tổ chức bộ máy, vị trí được tuyển dụng, trình độ chuyên môn,
việc phân công đối với công chức, viên chức trong đơn vị; kiểm tra việc thực hiện nhiệm
vụ được phân công của từng vị trí, chức danh để đảm bảo các điều kiện hưởng chế độ phụ
cấp theo quy định, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:
1. Đối với Phụ cấp ưu đãi:
- Cán bộ quản lý (HT, PHT), GV chuyên trách Đoàn, Đội phải trực tiếp dạy đủ số
tiết quy định mới được hưởng phụ cấp ưu đãi. Nếu trường hợp không trực tiếp dạy đủ số
tiết quy định thì không thuộc đối tượng thụ hưởng phụ cấp ưu đãi.
- Giáo viên được đào tạo sư phạm được tuyển dụng vào vị trí giáo viên giảng dạy
các môn đã được chuyển xếp lương và hạng chức danh nghề nghiệp có mã số đầu V.07.
phải được phân công giảng dạy để được hưởng phụ cấp ưu đãi.
* Các trường hợp không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi:
- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên

3 tháng;
- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo
hiểm xã hội hiện hành;
- Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.
2. Đối với Phụ cấp thâm niên nhà giáo.
Thủ trưởng đơn vị nghiên cứu kỹ Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4 tháng 7 năm
2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư liên tịch số
68/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐCP; căn cứ thực tế tình hình của từng đối tượng đang công tác tại đơn vị để xác định người
thụ hưởng đúng qui định; Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTB&XH hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số
68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH; căn cứ thực tế tình hình của từng đối tượng
đang công tác tại đơn vị để xác định người thụ hưởng và mức thụ hưởng đúng quy định.

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành thay thế công văn số
204/SGDĐT-TCCB ngày 03 tháng 03 năm 2015 về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi
đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập và công văn số
1678/SGDĐT-TCCB ngày 18/10/2017 về việc điều chỉnh công văn số 204/SGDĐT-TCCB
ngày 03/03/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện theo tinh thần công
văn này để đảm bảo quyền lợi theo quy định đối với người được thụ hưởng và tránh xảy ra
thắc mắc khiếu nại trong đội ngũ. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ, hoặc
còn vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng TCCB) để được hướng dẫn
thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng liên quan của Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB/L.
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