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UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:       /TB-VP Hải Dương, ngày       tháng    7   năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thăng hạng  

chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020  

 

 Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo về việc tổ chức thăng hạng Chức danh 

nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 (Tờ trình số 

395/TTr-SNV ngày 16/7/2020); trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa Chủ tịch và 

các Phó Chủ tịch UBND tại cuộc họp giao ban nội bộ ngày 20 tháng 7 năm 

2020, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nhƣ sau: 

 1. UBND tỉnh thống nhất đề xuất của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 395/TTr-

SNV ngày 16/7/2020 về việc tổ chức thăng hạng Chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020, nhằm đảm bảo đầy đủ các chế độ 

chính sách, quyền lợi của các giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.  

2. UBND tỉnh thống nhất một số nội dung sau: 

2.1. Thẩm quyền tổ chức thăng hạng: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thăng 

hạng Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. 

2.2. Đối tƣợng thăng hạng Chức danh nghề nghiệp: 

a) Thăng hạng Chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I 

Giáo viên trung học cơ sở đang giữ chức danh giáo viên trung học cơ sở 

hạng II - Mã số: V.07.04.11. 

b) Thăng hạng Chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II 

- Giáo viên trung học phổ thông, đang giữ chức danh giáo viên trung học 

phổ thông hạng III - Mã số: V.07.05.15; 

- Giáo viên trung học cơ sở, đang giữ chức danh giáo viên trung học cơ sở 

hạng III - Mã số: V.07.04.12; 

- Giáo viên tiểu học, đang giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng III - Mã 

số: V.07.03.08; 

- Giáo viên mầm non, đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng III - Mã số: V.07.02.05; 

c) Thăng hạng Chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III 

- Giáo viên tiểu học, đang giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV - Mã 

số: V.07.03.09; 

- Giáo viên mầm non, đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng IV - Mã số: V.07.02.06; 
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2.3. Nội dung, hình thức xét thăng hạng: 

Nội dung, hình thức xét thăng hạng Chức danh nghề nghiệp giáo viên 

thực hiện theo quy định tại Thông tƣ số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc sát hạch đƣợc thực hiện thông qua hình thức 

phỏng vấn. 

2.4. Thời gian tổ chức xét thăng hạng: Thực hiện trong Quý III năm 2020. 

2.5. Trong quá trình tổ chức xét thăng hạng, cần thông báo công khai, 

rộng rãi đến các trƣờng và toàn thể các giáo viên trong toàn tỉnh về chủ trƣơng 

xét thăng hạng Chức danh nghề nghiệp cho giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi 

cho giáo viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, song phải bình đẳng, công khai, minh 

bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật. 

2.6. Kinh phí tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ nguồn 

ngân sách nhà nƣớc cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, 

ngành có liên quan xây dựng Đề án và Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; đồng thời xây 

dựng Đề án tổ chức xét thăng hạng đối với Giáo viên THPT đang giữ chức danh 

giáo viên THPT hạng III lên hạng II và Giáo viên THCS đang giữ chức danh 

giáo viên THCS hạng II lên hạng I trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, 

phê duyệt theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết 

và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo; Tài chính; 

- Trung tâm CNTT; 

- CVVP UBND tỉnh (Đ/c Chình); 

- Lƣu: VT, TH-Ph (13b).              

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-28-2017-tt-bgddt-thi-thang-hang-chuc-danh-giao-vien-mam-non-pho-thong-cong-lap-346013.aspx
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