UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:77/SGDĐT-TCCB

Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v rà soát lại vị trí công tác, chức danh,
chức vụ và diễn biến tiền lương của giáo
viên để quyết định thăng hạng CDNN
giáo viên

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Đề án số 901/ĐA-UBND ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về tổ chứcxét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung
học cơ sở từ hạng II lên hạng I, giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên
hạng II tương đương chuyên viên chínhnăm 2020 tại tỉnh Gia Lai; Sở Giáo dục
và Đào tạođề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở
triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Trên cơ sở kết quả xét thăng hạng (tại thông báo số 22/TB-HĐXTHngày
11/01/2021của Hội đồng xét thăng hạng CDNN giáo viên được đăng tải trên
website của Sở Giáo dục và Đào tạo)các cơ quan, đơn vị có giáo viênđạtkết quả kỳ
xét thăng hạng nói trênthực hiện rà soát vị trí công tác, chức danh, chức vụ,diễn
biến tiền lương của giáo viên đúng với CDNN giáo viên hiện nay.
2. Dự kiến phương án xếp lương(có biểu mẫu đính kèm),03 bản sao có công
chứng quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hiện giữ, 03 bản sao có công
chứng quyết định nâng lương gần nhất.
Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của việc rà soát vàgửi
báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạotrước ngày 20/01/2021để tổng hợp trình cấp có
thẩm quyềnquyết định thăng hạng CDNN giáo viên, gửi kèm file mềm qua địa chỉ
email: phongtccb.sogialai@moet.edu.vn.
Sở Giáo dục và Đào tạođề nghịcác cơ quan, đơn vịtriển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.
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