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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2112/SGDĐT-TCCB

Gia Lai, ngày 05 tháng 11 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v cử nhân sự tham gia các Ban giúp
việc, kỳ xét thăng hạng CDNN giáo
viên THCS hạng II lên hạng I, giáo viên
THPT hạng III lên hạng II năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Đề án số 901/ĐA-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về tổ chức xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I, Giáo
viên trung học phổ thông hạng III lên hạng II tương đương chuyên viên chính năm 2020
tại tỉnh Gia Lai.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã,
thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở cử nhân sự tham gia các Ban giúp việc, kỳ xét thăng
hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I, Giáo viên
trung học phổ thông hạng III lên hạng II tương đương chuyên viên chính năm 2020, cụ
thể như sau:
1. Tiêu chuẩn làm thành viên tham gia các Ban giúp việc:
- Người được giới thiệu tham gia các Ban giúp việc phải là công chức, viên chức
đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng I; Giáo viên trung học
phổ thông hạng II; Giảng viên chính; ngạch chuyên viên chính hoặc có trình độ thạc sỹ
trở lên.
- Không cử những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự xét
hoặc của bên vợ (chồng) của người dự xét; vợ hoặc chồng; con đẻ hoặc con nuôi của người
dự xét hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ
luật tham gia các Ban giúp việc.
2. Lập danh sách giới thiệu toàn bộ công chức, viên chức đơn vị mình có đủ tiêu
chuẩn làm thành viên tham gia các Ban giúp việc (theo mẫu đính kèm), gửi về Sở GD&ĐT
trước ngày 12/11/2020; đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: phongtccb.sogialai
@moet.edu.vn.
Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai
thực hiện và báo cáo theo đúng thời gian quy định; Trong quá trình thực hiện nếu có
vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức cán bộ,
điện thoại: 0269.3821141) để nghiên cứu, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Hội đồng;
- Các thành viên Hội đồng;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, TCCB.
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