
 

 

Kính gửi:  

- Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh; 

- Trường Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh.  

 

 Căn cứ Công văn số 2563/VP-VHXH ngy 16/4/2020 của Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai 

việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục 

nghề nghiệp (GDNN) năm 2020. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Trường Cao đẳng nghề Tây 

Ninh, Trường Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Xây dựng Đề án tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành GDNN năm 2020 đối với chức danh giảng viên GDNN 

chính hạng II và giáo viên GDNN hạng II. 

2. Xây dựng Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành GDNN đối với các chức danh giáo viên GDNN lý thuyết hạng III 

hoặc giáo viên GDNN thực hành hạng III. 

3. Báo cáo cơ cấu số lượng nhà giáo GDNN có nhu cầu thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN năm 2020 đối với 

chức danh nghề nghiệp cao cấp hạng I và giáo viên GDNN hạng I (mẫu phụ lục 

kèm theo Công văn số 1293/LĐTBXH-TCGDNN). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị khẩn trương thực 

hiện các nội dung nêu trên, gửi về Sở tổng hợp trước ngày 03/8/2020./. 

 
Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 
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UBND TỈNH TÂY NINH 
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C  G H   XÃ H I CH   GH   VI T   M 

Đ c     - T     - H n     c 

Số:            /SLĐTBXH-VP 

V/v thi, xét thăng hạng  

chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành giáo dục nghề 

nghiệp năm 2020 

               Tây Ninh, ngày        tháng      năm 2020 
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