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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - 
BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 29/2015/TTLT-BGDĐT-
BNV-BTC-BLĐTBXH 

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

 
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

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 
 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 
về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 
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 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp 
thâm niên đối với nhà giáo. 
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Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-
BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
 “Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 

đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục 
công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách 
nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật)”. 

2. Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 

đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng 
trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, tàu huấn 
luyện của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập”. 

3. Điểm c Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:  
“c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm 

việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên 
ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm 
lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp 
thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng 
thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có)”. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành  
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2016. 
Điều 3. Trách nhiệm thi hành  
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản 
ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ NỘI VỤ 
THỨ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Duy Thăng 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Vinh Hiển 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

THỨ TRƯỞNG  
Huỳnh Văn Tí 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG  

Huỳnh Quang Hải 
 


