
 

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

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

Số:        /TB- HĐXTH      Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét và danh sách viên chức trúng tuyển  

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

 từ hạng III lên hạng II năm 2022 

 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của Chủ tịch 

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; Quyết định số 78/QĐ-

UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả kỳ 

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

II năm 2022. 

Hội đồng xét thăng hạng thông báo kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022 đối với 271 

viên chức dự xét thăng hạng, trong đó: 

- Viên chức trúng tuyển: 224 người; 

- Viên chức không trúng tuyển: 47 người. 

 (Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Hội đồng trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo kết 

quả xét thăng hạng tới từng viên chức dự xét 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 đạo Sở NV; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng CCVC, VP sở; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Đường Ngọc Xuyên 
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