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V/v phối hợp tổ chức thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp 

giảng viên chính hạng II 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Căn cứ Công văn số 437/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/02/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý viên chức giảng dạy và tổ chức thi thăng 

hạng viên chức năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn rà soát số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ giảng viên hạng III lên giảng viên chính hạng II năm 2020, 

kết quả: 

1. Tổng số viên chức giảng dạy hiện có: 177 viên chức, trong đó: 

- Chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III: 159 viên chức, chiếm tỷ lệ 

89,83%. 

- Chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II: 18 viên chức, chiếm tỷ 

lệ 10,17%. 

2. Tổng số viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giảng viên chính hạng II: 22 viên chức 

(Có biểu số lượng chi tiết đính kèm). 

Do số lượng viên chức đủ điều kiện dự thi ít, tỉnh Lạng Sơn chưa có điều 

kiện tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên hạng III lên 

giảng viên chính hạng II năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng 

đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, tạo điểu kiện để các viên chức của 

tỉnh Lạng Sơn trên, được tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giảng viên chính hạng II năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Sở: Nôị vu,̣ GDĐT, Y tế; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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