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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, hạng II; giáo viên 

tiểu học hạng III, hạng II; giáo viên trung học cơ sở hạng II năm 2020 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và 

thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 

14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 

16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 369/TTr-SNV ngày 29 

tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này danh sách 1.504 viên chức đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng III, hạng II; giáo viên tiểu học hạng III, hạng II; giáo viên trung học cơ 

sở hạng II năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Danh sách 62 viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ giáo viên mầm non hạng III lên giáo viên mầm non hạng II. 

2. Danh sách 478 viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp từ giáo viên mầm non hạng IV lên giáo viên mầm non 

hạng III. 

3. Danh sách 288 viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ giáo viên tiểu học hạng III lên giáo viên tiểu học hạng II. 

4. Danh sách 439 viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ giáo viên tiểu học hạng IV lên giáo viên tiểu học hạng III. 

5. Danh sách 237 viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp từ giáo viên trung học cơ sở hạng III lên giáo viên trung 

học cơ sở hạng II. 

(Có danh sách cụ thể đính kèm) 

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố có trách nhiệm thông báo đến viên chức thuộc thẩm quyền quản lý về danh 

sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục 

và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, các 

viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: KG-VX, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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