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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NỘI VỤ 

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

 
      Số: 536  /SNV-CCVC 

 
Lạng Sơn, ngày 24  tháng 5  năm 2019 

V/v nộp hồ sơ xét thăng hạng giáo 
viên mầm non hạng III, hạng II; giáo 

viên THCS hạng II năm 2019 
         
 

   Kính gửi:  
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Ủy ban nhân dân các huyện. 

 

Triển khai Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 
non hạng III, hạng II; giáo viên trung học cơ sở hạng II năm 2019, 

Căn cứ chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 
non hạng III, hạng II; giáo viên trung học cơ sở hạng II được Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 26/4/2019, Sở 
Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ dự xét thăng hạng, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng 

Thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 
23/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng theo mẫu do Sở Nội vụ phát hành, có 
bán tại Phòng Văn thư của Sở Nội vụ (phòng 108), hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

- Bản sơ yếu lý lịch viên chức (theo mẫu số 2 Ban hành kèm theo 
Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối 
với viên chức), có xác nhận của đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên 
chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý; trong đó nêu cụ thể kết quả đánh 
giá, phân loại viên chức hàng năm của 03 năm gần nhất (năm: 2016, 2017, 
2018); 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của viên chức theo tiêu chuẩn của 
chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét được cơ quan có thẩm quyền chứng 
thực;  

- Các minh chứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự 
xét, bao gồm các minh chứng về: nhiệm vụ; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, 
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bồi dưỡng; tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và minh chứng về các 
trường hợp điểm cộng thêm (theo hướng dẫn tại Phụ lục “Hướng dẫn minh 
chứng và chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 
mầm non, phổ thông công lập” kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT). 

3. Căn cứ  Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh và văn bản của Sở Nội vụ, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai kế 
hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đến các cơ sở giáo dục 
công lập trực thuộc, phối hợp với Đài Truyền thanh, Truyền hình thông báo 
rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để viên chức có nhu cầu đăng ký 
dự xét thăng hạng giáo viên được biết. 

4. Căn cứ chỉ tiêu được phân bổ, căn cứ vị trí việc làm, cơ cấu chức 
danh nghề nghiệp, nhu cầu của các cơ sở giáo dục công lập, đề nghị Sở Giáo 
dục và Đào tạo, UBND các huyện tiến hành thẩm định, tổ chức sơ tuyển nhằm 
lựa chọn, cử đúng đối tượng, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Số lượng hồ sơ cử tham dự xét 
thăng hạng đảm bảo không vượt quá 20% so với chỉ tiêu của từng hạng chức 
danh nghề nghiệp được UBND tỉnh phân bổ. 

 Văn bản kèm danh sách trích ngang (theo mẫu đính kèm) cử viên chức 
dự xét thăng hạng và hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng, các cơ quan, đơn vị 
gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/7/2019. 

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Nội 
vụ (qua Phòng Công chức, viên chức, số điện thoại 02053.814.676) để trao 
đổi thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở NV; 
- Phòng Nội vụ các huyện; 
- Phòng CCVC; 
- Website Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Hoàng Thị Hiền 
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