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KẾ HOẠCH  

Xét phụ cấp thâm niên nhà giáo 

 

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; 

Trường THPT Thanh Đa triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện xét phụ cấp thâm 

niên đối với nhà giáo của nhà trường như sau: 

1. Đối tượng áp dụng: 

Nhà giáo là viên chức đang giảng dạy tại trường được bổ nhiệm và xếp lương 

theo chức danh nghề nghiệp là giáo viên trung học phổ thông- hạng III (mã số 

V07.05.15 trở lên) 

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên 

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian 

sau: 

a. Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ 

sở giáo dục công lập; 

b. Thời gian giảng dạy có đóng bảo hiểm bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài 

công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở công lập mà 

trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở ngoài công lập) 

c. Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề 

khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức 

danh của các chuyên ngành hải quan, toà án, kiểm soát, kiểm toán, thanh tra, thi hành 

án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng và thời gian làm việc được tính 

hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu và thời gian làm việc 

được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có); 

d. Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự 

đang được hưởng phụ cấp thâm niên nghề. 

3. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên: 

a. Thời gian tập sự; 

b. Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; 

c. Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật 

về bảo hiểm xã hội; 



d. Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị giam giữ, tạm giam để phục vụ cho 

công tác điều tra, truy tố, xét xử; 

e. Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước 

và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan thẩm quyền quyết định; 

f. Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d nêu tại 

mục này. 

4. Điều kiện và mức phụ cấp thâm niên được hưởng  

Nhà giáo theo quy định tại Mục 1 nêu trên có tổng thời gian được tính hưởng phụ 

cấp thâm niên đủ 5 năm (60 tháng) tính đến 31/12/2022 thì được hưởng phụ cấp thâm 

niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp 

thâm niên vượt khung (nếu có); kể từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được 

tính thêm 1%. 

5. Thời gian thực hiện 

a. Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2022 giáo viên đủ điều 

kiện tại Mục 4 nêu trên, chưa được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo thì tiến 

hành viết bảng kê khai phụ cấp thâm niên (Mãu số1). 

b. Nộp kèm bản photo các giấy tờ sau: Quyết định tuyển dụng; Quyết định hết tập 

sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; hợp đồng + phân công nhiệm vụ tại trường 

ngoài công lập (nếu có); Quyết định lương hiện hưởng; các giấy tờ khác (nếu có). 

Nộp bảng kề cùng với hồ sơ về cho Hiệu trưởng trước ngày 22 tháng 11 năm 

2022. (Nộp tại phòng hành chính - người nhận: cô Lương Thị Bích liên - văn 

thư). 

c. Hội đồng xét phụ cấp thâm niên sẽ họp dự kiến ngày 30 tháng 11 năm 2022. 

d. Công bố công khai và giải quyết phản ánh (nếu có) và báo cáo trình Sở duyệt. 

Đề nghị giáo viên đủ điều kiện xét thâm niên nhà giáo thực hiện đấy đủ hồ sơ, kê 

khai theo yêu cầu và nộp đúng thời gian trên. Trong khi thực hiện cón vướng mắc 

khó khăn liên hệ Hiệu trưởng để được giải thích, hướng dẫn./. 
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