
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SGDĐT-TCCB       Hà Tĩnh, ngày         tháng  11 năm 2020 

V/v nộp hồ sơ thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên năm 2020 
 

 

Kính gửi:  

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Các trường THPT công lập; Trường THCS-THPT Dân tộc  

       Nội trú Hà Tĩnh; 

    - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Văn bản số 5614/BNV-CCVC ngày 26/10/2020 của Bộ Nội vụ về 

việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở và 

giáo viên trung học phổ thông năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Đề án số 6429/ĐA-UBND ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

trung học cơ sở (THCS) công lập từ hạng II lên hạng I; giáo viên trung học phổ 

thông (THPT) công lập từ hạng III lên hạng II năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh (sau đây 

gọi là Đề án 6429); 

Thực hiện Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học cơ công lập từ hạng II lên hạng I; giáo viên trung học phổ thông 

công lập từ hạng III lên hạng II năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi là Kế hoạch 

3915);  Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Thông báo Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học cơ công lập từ hạng II lên hạng I; giáo viên trung học phổ thông 

công lập từ hạng III lên hạng II năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 

3915/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh đến đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên đã đăng ký dự thi thăng hạng (có danh sách kèm theo phụ lục của Đề án 

6429). 

2. Rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định trong Kế hoạch 3915 của 

các đối tượng đã đăng ký thi; những đối tượng nào không đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

thì không đưa vào danh sách đăng ký dự thi.  

3. Thu hồ sơ của các đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn (trong số những 

người có danh sách tại Đề án 6429); thành phần hồ sơ được quy định trong Kế 

hoạch 3915; tổng hợp danh sách đủ điều kiện dự thi theo mẫu gửi kèm. 

Nộp hồ sơ và danh sách đủ điều kiện dự thi về Sở GDĐT (qua Phòng Tổ 

chức Cán bộ), thời gian chậm nhất vào ngày 07 tháng 12 năm 2020, đồng thời gửi 

bản mềm Danh sách đủ điều kiện dự thi qua địa chỉ Email: 

levanhoang@hatinh.edu.vn.   
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Lưu ý: 

- Các văn bằng, chứng chỉ, các quyết định, văn bản nộp trong hồ sơ phải 

được cấp có thẩm quyền chứng thực; 

- Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, giáo viên dự thi thăng 

hạng và người đăng ký dự thi thăng hạng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực 

đối với các điều kiện, tiêu chuẩn và nội dung trong hồ sơ dự thi;  

- Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng không trả lại; 

- Thời gian, địa điểm; kinh phí tổ chức thi và hướng dẫn ôn tập sẽ có thông 

báo cụ thể sau. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nộp đầy đủ hồ sơ, đúng thời gian để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 
 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu VT, TCCB.    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Trung Dũng 
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