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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm chấm phúc khảo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

 giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 34/2021/TT-

BGDĐT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định 

người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, phổ thông công lập; Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 

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

nghiệp giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022;  

Trên cơ sở kết quả chấm phúc khảo của Ban chấm phúc khảo vào ngày 14 

tháng 01 năm 2023, Hội đồng xét thăng hạng thông báo kết quả điểm chấm 

phúc khảo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng 

III lên hạng II năm 2022 đối với 03 viên chức (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Hội đồng xét thăng hạng trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn 

vị liên quan thông báo kết quả chấm phúc khảo xét thăng hạng tới từng viên 

chức có đơn đề nghị phúc khảo được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐXTH (b/c); 

- HĐ xét thăng hạng (QĐ 1826/QĐ-UBND); 

- Ban giám sát (QĐ 1905/QĐ-UBND); 

- Lãnh Sở NV; 

- UBND huyện Cao Lộc, TP Lạng Sơn; 

- Phòng CCVC, VP sở; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT. 
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