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THÔNG BÁO 

V/v Kết quả phúc khảo hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên THPT từ hạng III lên hạng II, năm 2021 

 

Căn cứ kết quả phúc khảo hồ sơ theo Quyết định số 932/QĐ-SGDĐT ngày 

20/10/2021 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN ban hành Quyết định thành lập 

Ban phúc khảo xét hồ sơ thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung 

học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2021; Hội đồng xét thăng hạng thông 

báo kết quả phúc khảo hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

THPT từ hạng III lên hạng II, như sau: 

Hội đồng xét thăng hạng đã nhận đơn xin phúc khảo hồ sơ của cô Bùi Thị 

Dung, giáo viên trường THPT Nguyễn Khuyến, hồ sơ bổ sung thêm gồm: 

1. Quyết định tuyển dụng lần đầu của bà Bùi Thị Dung công tác tại trung 

tâm GDTX huyện Thạch Hà của Sở GDĐT tỉnh Hà Tĩnh; 

2. Quyết định về việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với Bà 

Bùi Thị Dung; 

Theo hồ sơ bổ sung, cô Bùi Thị Dung có quá trình công tác tại Trung tâm 

GDTX huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 03/2007 đến 10/2021, thời gian 

giữ ngạch Giáo viên trung học (15113) là 3 năm 8 tháng (không kể tập sự); 

Kết quả kiểm tra lại hồ sơ, thời gian giữ ngạch giáo viên THPT hạng III 

hoặc tương đương của cô Bùi Thị Dung là 10 năm 8 tháng, qua đó hồ sơ đủ điều 

kiện xét thăng hạng quy định tại thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/201 của Bộ GDĐT  ; 

Kết quả phúc khảo hồ sơ như sau:  
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 Trên đây là thông báo kết quả phúc khảo hồ sơ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II năm 2021./. 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Sở Nội vụ (để biết); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

(Giám đốc Sở GDĐT) 
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