ỰY BAN NHẬN DÂN
THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH
SỞ GIẢOPỤC VÀĐẢO TẠO
-TC

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

Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngàyũ5thảng 8 năm 2019

về thực hiện phụ cấp ưu đãi đối với
nhà giáo trực tiếp giảng dạy người
khuyêt tật theo phương thức giáo dục
hòa nhập ừong cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện;
- Hiệu trưởng trường trung học pho thong;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 5601AJBND-VX ngày 13
tháng 02 năm 2018 của ủ y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện
phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương
thức giáo dục hòa nhập trong cơ sở giáo dục và Công văn số 1061/NGCBQLGDCSNGCB ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo
dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tính tiền lương 01 giờ dạy của giáo viên.
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng trường trung học phổ thông
và thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, ừiễn khai và
thực hiện đầy đủ các nội dung theo Công văn số 5601/ƯBND-VX ngày 13 tháng
02 năm 2018 và Công văn số 1061/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 26 tháng 7 năm
2019. Cụ thể:
1. v ề áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp ẹiảng dạy
học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập theo Khoản 2 Đieu 7 Nghị
định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chinh phủ, theo mức sau:
Phụ cấp ưu
đãi giảng dạy
người khuyết
tật

Tiền lương
01 giờ dạy
của giáo viên

X

0,2

X

Tổng số giờ thực tế
giảng dạy ở lóp có
người khuyêt tật

* v ề cách tính tiền lương 01 giờ dạy của giáo viên thì thực hiện theo Điểm
c Khoản 1 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
nậày 8 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo —Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
ve hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở
giáo dục công lập:
Tồng tiền lương của 12 tháng số tuần dành cho giảng dạy
Tiền lương
trong năm học
(dạỵ trẻ)
01 giờ dạy
=
------------------------ ------- X -------------------------------------Định mức giờ dạy/năm
52 tuân
1

Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2018 (bắt đầu từ năm học 2018 2019).
2. về truy lãnh phụ cấp ưu đãi:
Thực hiện truy lãnh phụ cấp ưu đãi 16 tháng (gồm 06 tháng kể từ tháng 9
năm 2015 đến tháng 02 năm 2016 do ngừng thực hiện quyết định số 69/2011/QĐỤBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của ủ y ban nhân dân Thành phố và thời gian
10 tháng kể từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018 do ngừng thực hiện
Quyết đình số 05/2016/QĐ-ƯBND).
Trong quá trình thực hiện, nếu đơn vị có vướng mắc thì báo cáo bằng văn bản
đến Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) để tiếp tục xem xét, giải
quyếtJ y ^

Nơi nhận:

- Như trên; (kèm cv 5601,1061)
- Lưu: VT, TCCB, Xuyến. ^

Lê Hồng Son
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B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN B ộ
QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

Số: Ạ O Í Í /NGCBQLGD-CSNGCB
V/v tính tiền lương 01 giờ dạy của

sổ6IẮ0Dực

1

ĐEN U g ì ệ ĩ /

Hà Nội, ngày l k thảng 7 năm 2019

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

"—^ huc ềằp công văn số 2265/GDĐT-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo thành
phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cách tính
tiền lương 01 giờ dạy của giáo viên để thực hiện chế độ ưu đãi cho nhà giáo dạy
lóp có học sinh khuyết tật học hòa nhập, theo Khoản 2, Điều 7 Nghị định sô
28/2012/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật người khuyết tật, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ
Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:
Cách tính tiền lương 01 giờ dạy của giáo viên, căn cứ vào Thông tư liên
tịch số 07/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC ngày 8/3/2013, hướng dẫn thực hiện
chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập,
tại Điều 4, khoan 1, điểm C.
Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vận dụng công
thức tính tiền lương 01 giờ dạy của giáo viên tại điểm c, Điều 4, Thông tư liên
tịch số 07/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC để thực hiện.
Trân trọng.

N ơi nhận:
- Như trên;
- PCT Trằn Kim Tự;
- Lưu: VT, PCSNGCB.
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Vồ thực hiện phụ cấp vm dìtí dổi vói
nhà giáo trục tiếp giảng dạy ngtrỏi
khuys't lật theo phương thúc giáo
đục hòa nhập trong cơ sớ giáo (lục

Kính gửi:
- Sừ Giáo dục và Dào-krĩ>;
- Sở Tài chính.
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Xét đề nghị cùa Sờ Giáo dục và Đ ào tạo tại Công văn số 2883/GDĐT-TC
ngày 22 tháng 8 năm 2018 và ý kiến cùa Sờ Tài chính tại Công vãn số
7598/STC-HCSN naàv 09 tháng 11 năm 2018 và ý kiến của Sờ Tư pháp Lại
Công vàn số 12318/STP-KTrVB ngày 23 tháng 11 năm 2018 về thực hiện phụ cấp
ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp eiảng dạy người khuyết tật theo phương thức
giáo dục hòa nhập trong cơ sờ giáo dục,
U y ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Chấp thuận đề xuất của Sờ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn nêu trên.
Thống nhất chù trương áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp
giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập theo Khoản 2
Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 và có hiệu lực
thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Chinh phủ, theo mức như sau:
Phụ cấp ưu đãi
giảng dạy ngưòi
khuyết lặt

=

Tiền lương 01
giò dạy của giáo X
viên

0,2

X

Tổng số giở thực tế
giảng dạy ở lóp có người
khuyết tật

i gian thực hiện: từ tháng 9 năm 2018 (bắt đàu từ năm học 2018 - 2019).

gỉ'Về truy lãnh phụ cấp ưu đai:
frhựe hiện truy’lãnh phụ cấp ưu đãi lố tháng (gồm thòi gian 06 tháng kề từ
9 năm 2015 đến tháng 02 năm 2016 do ngừng thực hiện Quyết đinh số
?/20 jỆ/QĐ-ƯBNỊ> ngày 07 tháng 11 năm 2011 của ủ y ban nhân dân thành phố
1
gian 10 tháng kể từ tháng 11 năm 2017 đến tháng-8 năm 2018 do ngừng
(hực hiện Quyết định số 05/2016/QĐ-ƯBND)./.
Nơi nhận:
- Như tren;

•*TTUB: Ớt,các PCT;
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KT. CHỦ TỊCH
Ó CHỦ TỊCH

- S ở Tư pháp;

- Sợ Lao dộng - Thương binh và Xã hội;

- VPUB: CPVP;
- Phòng VX.TH;
- Lưu: VT, (VX-VNga) rv jp

Nguyễn Thị Thu

