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HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-NV 

V/v đề nghị bổ nhiệm và xếp lương 

chức danh nghề nghiệp giáo viên đối 

với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

giáo dục công lập 

 

Đình Lập, ngày      tháng 3  năm 2020 

 
 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện công văn số 272/SNV-CCVC ngày 12/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên đối với 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; 

Sau khi tổng hợp từ các đơn vị, đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn. UBND 

huyện Đình Lập đề nghị Sở Nội vụ thẩm định phương án bổ nhiệm và xếp lương 

chức danh nghề nghiệp đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, 

cụ thể như sau: 

1. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS: 04 người, trong đó: 

- Giáo viên THCS hạng III, mã số V07.04.012: 02 người; 

- Giáo viên THCS hạng II, mã số V07.04.11: 02 người; 

2. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học đối với 09 người, 

trong đó: 

- Giáo viên Tiểu học hạng IV, mã số V07.03.09: 01 người; 

- Giáo viên Tiểu học hạng III, mã số V07.03.08: 04 người; 

- Giáo viên Tiểu học hạng II, mã số V07.03.07: 04 người; 

3. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non đối với 09 người, 

trong đó: 

- Giáo viên Mầm non hạng IV, mã số V07.02.06: 02 người; 

- Giáo viên Mầm non hạng III, mã số V07.02.05: 02 người; 

- Giáo viên Mầm non hạng II, mã số V07.02.04: 05 người; 

4. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT, mã số V.07.05.15: 

01 người (Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên) 

 (Cụ thể có biểu đính kèm Công văn này) 

UBND huyện Đình Lập trân trọng đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT.                                                                            

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
Vi Văn Đông 
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