
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 3567 /VP-NC Lạng Sơn, ngày 29  tháng 8  năm 2019 

V/v tham mưu việc tổ chức thi thăng hạng 
giảng viên chính (hạng II) năm 2019 

 

Kính gửi:
 

 - Sở Nội vụ; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1223/NGQLGD-CSNGCB 
ngày 22/8/2019 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc thi thăng hạng giảng viên chính (hạng II) năm 2019, sau khi xem 
xét, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo 
như sau:  

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan 
liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai, tổ chức thi thăng hạng 
giảng viên chính (hạng II) năm 2019, theo hướng dẫn của Cục Nhà giáo và Cán 
bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn nêu trên. 

(Công văn số  1223/NGQLGD-CSNGCB gửi kèm theo trên eOffice). 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên 
quan thực hiện./. 

                                                            
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                               
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: Y tế, LĐTBXH; 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; 
- Trường Cao đăng Y tế Lạng Sơn; 
- Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(BMB). 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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