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THÔNG BÁO 
Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 

đối với giáo viên Mầm non từ hạng III lên hạng II 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Văn bản số 2788/UBND-KTTH ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

lên hạng II năm 2021; Văn bản số 4085/UBND-KTTH ngày 15 tháng 11 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp lên hạng II đối với giáo viên mầm non năm 2021; 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kế hoạch thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên Mầm non từ hạng III lên hạng II như sau: 

1. Đối tượng dự thăng hạng 

Được phê duyệt tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-

UBND, ngày 11/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. 

2. Hồ sơ, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự thăng hạng  

2.1. Hồ sơ 

Mỗi viên chức đăng ký dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp nộp 02 bộ hồ 

sơ (01 bộ lưu tại đơn vị, 01 bộ nộp về Phòng Nội vụ), gồm: 

a) Sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo 

Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ, được 

lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức1; 

b) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người 

đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập đối với viên 

chức giữ chức vụ quản lý về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

                                           
1 Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý; người đứng đầu cơ 

quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập đối với viên chức giữ chức vụ quản lý. 
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c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

đăng ký dự xét thăng hạng, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

d) Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề 

nghiệp mà viên chức dự xét thăng hạng (theo Phụ lục 1 đính kèm). 

Hồ sơ đăng ký thăng hạng được xếp theo đúng thứ tự kể trên và bỏ vào bì 

đựng có kích thước 250x340x5mm. Viên chức đăng ký dự thăng hạng chịu trách 

nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ và các văn bản sao chụp. 

Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, viên chức dự thăng hạng có trách nhiệm 

cung cấp bản chính hoặc tài liệu gốc để đối chiếu. 

2.2. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ 

- Tiếp nhận hồ sơ trong ngày 10/12/2021 

- Địa điểm: Bộ phận Tổ chức Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Tu Mơ 

Rông. Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông 

3. Nội dung và hình thức thăng hạng 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên mầm non hạng III lên 

giáo viên mầm non hạng II thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo 

quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II. 

4. Trình tự, thời gian thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

năm 2021 

 - Thời gian hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ: Trong ngày 10/12/2021. 

 - Tổ chức xét thăng hạng, thời gian:  Dự kiến ngày 15-16/12/2021. 

 - Thông báo danh sách trúng tuyển kỳ xét thăng hạng và đề nghị các đơn vị 

bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp mới cho những người trúng tuyển, thời gian: Dự 

kiến ngày 20/12/2021. 

 Thông báo này được đăng công khai trên Cổng Thông tin điện tử huyện Tu 

Mơ Rông (địa chỉ http://huyentumorong.kontum.gov.vn/); Đề nghị các thí sinh 

đăng ký dự xét thăng hạng thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông 

tin liên quan đến kỳ xét thăng hặng trên Cổng Thông tin điện tử huyện theo địa 

chỉ nêu trên. Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và người có nhu cầu dự tuyển công chức cắp xã năm 2021 được biết./. 
 

Nơi nhận:                      
- UBND tỉnh;                                                                                              

- Sở Nội vụ; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm VH, TT, DL và TT huyện; 

- Trang TTĐT huyện;       

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Trung Mạnh 

 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/
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