
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

 
Số:         /UBND-NC 

V/v xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ hạng III lên 

hạng II đối với giáo viên mầm 

non, phổ thông công lập năm 

2019, tỉnh Sóc Trăng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Vĩnh Châu, ngày        tháng 9 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Trưởng phòng Nội vụ. 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 10/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III 

lên hạng II đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2019, tỉnh Sóc 

Trăng, 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu có ý kiến như sau: 

1. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thông 

báo công khai Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng 

III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2019, tỉnh 

Sóc Trăng đến toàn thể viên chức của các đơn vị để viên chức đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn đăng ký dự thi. 

2. Căn cứ vào cơ cấu viên chức, vị trí việc làm, Phòng Nội vụ tham mưu 

Ủy ban nhân dân thị xã lập danh sách cử viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

tham gia dự xét kèm theo hồ sơ gửi về Sở Nội vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thị xã, trước pháp luật về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn 

của viên chức được cử dự xét thăng hạng. 

(Đính kèm Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 10/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng đã được chuyển đến văn thư cơ quan qua Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành)./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, PCT UBND thị xã (NTMN); 

- Phòng GD&ĐT; 

- Đăng Cổng TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT, NC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 
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