
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG 
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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  151 /TB-HĐXTHGV             Lạng Sơn, ngày  08 tháng  12  năm 2020 

THÔNG BÁO 

Danh sách viên chức đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia sát hạch 

 kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II; 

tiểu học hạng II năm 2020 

 

Căn cứ các Quyết định số 1668, 1669/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của 

UBND tỉnh về việc thành lập các Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non hạng III, hạng II; giáo viên tiểu học hạng III, hạng II 

năm 2020, 

Hội đồng xét thăng hạng giáo viên thông báo: 

 

I. Danh sách, số báo danh, thời gian, địa điểm, tài liệu ôn tập đối với 

viên chức đủ điều kiện tham gia sát hạch: 

1. Danh sách viên chức đủ điều kiện tham gia sát hạch: 

1.1. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II: 

a) Danh sách 62 viên chức đủ điều kiện tham gia sát hạch kỳ xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên mầm non hạng III lên giáo viên mầm 

non hạng II (chi tiết theo Phụ lục I kèm Thông báo này). 

b) Số báo danh, phòng thi (chi tiết theo Phụ lục II kèm theo Thông báo 

này). 

1.2. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II: 

a) Danh sách 281 viên chức đủ điều kiện tham gia sát hạch kỳ xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên tiểu học hạng III lên giáo viên tiểu học 

hạng II (chi tiết theo Phụ lục III kèm theo Thông báo này). 

b) Số báo danh, phòng thi (chi tiết theo Phục lục IV kèm theo Thông báo 

này). 

2. Thời gian sát hạch: Ngày 19/12/2020 (Thứ bảy) 

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30’-11h30’ 

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30’-17h00’ 

3. Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, địa chỉ: Số 09 đường 

Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Hình thức sát hạch: Phỏng vấn  

5. Nội dung sát hạch:  
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a) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II:  

- Luật Giáo dục (Tiểu mục 1, mục 1, chương II; mục 1, mục 2, chương IV). 

- Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non (Điều 1, 2, 3, 4). 

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/01/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành chương trình giáo dục mầm non. 

(Có nội dung kiểm tra sát hạch kèm theo Thông báo này). 

b) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II: 

- Luật Giáo dục (Tiểu mục 2, mục 1, chương II; mục 1, mục 2, chương IV). 

- Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học công lập (Điều 1, 2, 3, 4). 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (các nội dung của 

cấp học tiểu học, Chương trình tổng thể). 

(Có nội dung kiểm tra sát hạch kèm theo Thông báo này). 

II. Danh sách viên chức không đủ điều kiện tham gia sát hạch 

a) Danh sách viên chức không đủ điều kiện tham gia sát hạch kỳ xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên mầm non hạng III lên giáo viên mầm 

non hạng II: Không có 

b) Danh sách 07 viên chức không đủ điều kiện tham gia sát hạch kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên tiểu học hạng III lên giáo viên 

tiểu học hạng II (chi tiết theo Phụ lục V kèm theo Thông báo này). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, tiểu học hạng II thông báo nội dung 

trên tới từng viên chức được biết./. 

Nơi nhận: 
- PCT UBND tỉnh (đ/c Dương Xuân Huyên); 

- HĐ xét thăng hạng giáo viên;  

- Ban giám sát (Thanh tra tỉnh); 

- LĐ Sở NV; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng CCVC;  

- Website SNV; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Hoàng Thị Luân 
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