
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Số:        /TB- HĐXTH      Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết quả chấm điểm hồ sơ và thời gian tiếp nhận 

 đơn phúc khảo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

 giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 34/2021/TT-

BGDĐT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định 

người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, phổ thông công lập; Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022. 

Trên cơ sở kết quả thẩm định, chấm hồ sơ của Ban Thẩm định hồ sơ vào 

ngày 10 và 11 tháng 12 năm 2022. Hội đồng xét thăng hạng thông báo cụ thể 

như sau: 

1. Về kết quả chấm điểm 271 hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022. 

(Chi tiết theo danh sách, kết quả chấm điểm hồ sơ đính kèm). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát thông tin cá nhân, trường hợp có sự 

điều chỉnh về các thông tin theo danh sách đính kèm đề nghị phản ánh về Sở 

Nội vụ bằng văn bản để tổng hợp, hoàn thiện. 

2. Về nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét thăng hạng 

Hội đồng xét thăng hạng nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét thăng 

hạng từ ngày 16/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022. Đơn đề nghị phúc khảo gửi 

về địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, số 04 đường Quang Trung, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Hội đồng xét thăng hạng không thực hiện phúc khảo các đơn đề nghị phúc 

khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex và không phúc khảo đối với đơn đề nghị 

phúc khảo nhận sau ngày 30/12/2022 (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện 

trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện). 



 

Hội đồng trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo kết 

quả chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng tới từng viên chức dự xét được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐXTH (b/c); 

- HĐ xét thăng hạng (QĐ 1826/QĐ-UBND); 

- Ban giám sát (QĐ 1905/QĐ-UBND); 

 - Lãnh Sở NV; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng CCVC;  

- Wesite SNV; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Đường Ngọc Xuyên 
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