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Lâm Đồng, ngày 25 tháng 5 năm 2020 
V/v thi thăng hạng CDNN giáo viên 
trung học phổ thông từ hạng III lên 

hạng II năm 2020 

 

Kính gửi:  Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GDĐT 

Thực hiện Đề án số 2079/ĐA-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Lâm 
Đồng và nội dung Công văn số 448 /SNV-CCVC ngày 19/5/2020 của Sở Nội vụ 
Lâm Đồng về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ 
thông từ hạng III lên hạng II năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn 
vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai Đề án số 2079/ĐA-UBND cho CBQL, giáo viên của đơn vị; rà 
soát những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn để dự thi thăng hạng lên chức danh 
nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Nội vụ quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 
trung học phổ thông công lập. 

2. Căn cứ vào nhu cầu, vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của 
đơn vị, trường học để hướng dẫn giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm hồ sơ 
đăng ký dự thi thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ 
thông hạng II: 

Thành phần hồ sơ và thứ tự sắp xếp hồ sơ lần lượt như sau: 
- Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 
- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (theo 

Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT- BNV); 
- Bản nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 

03 năm liên tục gần nhất (2017, 2018, 2019) (có chứng thực); 
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo yêu cầu của chức danh 

nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II, được cơ quan có thẩm quyền 
chứng thực; 

- Bản sao Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên trung học phổ thông dạy 
giỏi, giáo viên trung học phổ thông chủ nhiệm giỏi cấp trường trở lên (có chứng 
thực);  

- Bản sao các quyết định: tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, 
nâng lương gần nhất (có chứng thực); 

- Sổ bảo hiểm xã hội (bản sao). 
* Hồ sơ đăng ký dự thi được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 

340 x 5mm. 



3. Các đơn vị, trường học thu nhận hồ sơ, thẩm định, thu lệ phí, tổng hợp 
danh sách và có văn bản cử công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II gửi về 
Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/5/2020 (kèm hồ sơ, danh sách tổng hợp 
theo mẫu và lệ phí thi thăng hạng: 600.000 đồng/thí sinh dự thi). 

Lưu ý: 
- Thủ trưởng các đơn vị, trường học THPT công lập chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn của CBQL, giáo viên được cử đi dự thi thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2020. 

- Bìa hồ sơ, đơn, mẫu số 2 sơ yếu lý lịch, biểu tổng hợp, đề án của UBND tỉnh 
và các Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi 
được đăng tải trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo: http://lamdong.edu.vn./. 

Nơi nhận:     
- Như trên;                
- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 

   Phạm Thị Hồng Hải 
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