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Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách bổ nhiệm và xếp lương vào  

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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

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 Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BNV ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục 

nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc chuyển xếp lương 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản 

lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số  595/TTr-SNV ngày             

30 tháng 12 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh sách bổ nhiệm vào chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức thuộc các Sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Y tế; UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, cụ thể như 

sau: 

1. Tổng số viên chức được phê duyệt bổ nhiệm và xếp lương vào chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp: 76 viên chức, 

cụ thể: 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chức danh nghề nghiệp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng 

III, mã số V.09.02.03: 10 viên chức. 

b) Sở Y tế 
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- Chức danh nghề nghiệp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng 

III, mã số V.09.02.03: 53 viên chức. 

- Chức danh nghề nghiệp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng 

III, mã số V.09.02.04: 08 viên chức. 

- Chức danh nghề nghiệp Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV, mã số 

V.09.02.09: 01 viên chức. 

c) UBND huyện Hữu Lũng 

- Chức danh nghề nghiệp Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng 

III, mã số V.09.02.07: 02 viên chức. 

d) UBND huyện Chi Lăng 

- Chức danh nghề nghiệp Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng 

III, mã số V.09.02.07: 02 viên chức.  

2. Thời điểm bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

giáo dục nghề nghiệp kể từ ngày 01/01/2020. 

(Có danh sách cụ thể đính kèm) 

Điều 2. Căn cứ thẩm quyền phân cấp, Giám đốc các Sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng 

có trách nhiệm:  

1. Quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp đối với 76 viên chức có tên trong danh sách tại 

Điều 1 Quyết định này. 

2. Tạo điều kiện để viên chức hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi 

dưỡng theo quy định. 

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

- Thương binh và Xã hội, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: LĐ-TB&XH, Y tế; 

- UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng; 

- PCVP UBND tỉnh, 

các phòng, ĐV: TH, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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