
 
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGỌC LẶC            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /UBND-GD&ĐT 

V/v  thực hiện Kế hoạch xét thăng 

hạng giáo viên mầm non, tiểu học, 

THCS và thư viện viên năm 2020 

                          Ngọc Lặc, ngày         tháng  6  năm 2020 

 

 Kính gửi:   

         - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

         - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS; 

         - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở công lập; Chức danh nghề nghiệp thư viện viên thuộc 

tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Công văn số 984/SNV-CCVC ngày 21/5/2020 của Sở 

Nội vụ Thanh Hóa về thực hiện Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non, tiểu học, THCS; Chức danh nghề nghiệp thư viện viên năm 

2020. 

 Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc yêu cầu phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng 

các nhà trường, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện một số nội dung 

cụ thể như sau: 

 1. Đối với Hiệu trưởng các nhà trường, Giám đốc trung tâm GDNN-

GDTX 

 - Tổ chức triển khai, quán triệt Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 31/3/2020 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập; Chức danh nghề nghiệp 

thư viện viên thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2020 đến toàn thể cán bộ, giáo viên 

trong đơn vị. 

 - Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng 

ký dự xét thăng hạng năm 2020 (có mẫu danh sách kèm theo). Danh sách gửi về 

Phòng GD&ĐT, bản mềm gửi qua địa chỉ: tungnt.pgdngoclac@thanhhoa.edu.vn. 

Thời gian đăng ký trước ngày 23/6/2020. 

 - Mỗi cá nhân làm 02 bộ hồ sơ, hồ sơ do cá nhân tự in sao và hoàn chỉnh 

theo quy định (có mẫu gửi kèm). Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký dự xét thăng hạng; 

Bản sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét đánh giá, phân loại viên chức 03 năm gần nhất 

(2017, 2018, 2019) đối với giáo viên và 01 năm (2019) đối với thư viện viên; Bản 

sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng; Bản sao quyết định tuyển dụng, 

hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; Bản sao quyết định lương hiện 
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hưởng; Các minh chứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

 - Lệ phí xét thăng hạng được quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, hội đồng xét thăng hạng cấp tỉnh căn cứ vào 

số lượng thí sinh đăng ký dự xét để thu lệ phí. Mức lệ phí được quy định: 

 + Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần. 

 + Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần. 

 + Trên 500 thí sinh trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần. 

 Khi có tổng hợp danh sách đăng ký xét thăng hạng toàn huyện, Hiệu 

trưởng các nhà trường tiến hành thu lệ phí theo quy định. 

 2. Đối với phòng GD&ĐT 

 - Theo dõi, đôn đốc các nhà trường, tổng hợp danh sách giáo viên đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng tham mưu cho Hội đồng sơ tuyển cấp huyện. 

 - Tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học, 

THCS từ ngày 29/6/2019 đến hết ngày 03/7/2020. 

 Trong qua trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị 

Hiệu trưởng các nhà trường phản ánh về UBND huyện (qua Phòng GD&ĐT) để 

cùng xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (để thực hiện) 

- Lưu: VP. 

                   KT. CHỦ TỊCH 

                    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

                   Phạm Văn Đạt 
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