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Phú Yên, ngày 20 tháng 6 năm 2019 

              

THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp  

giảng viên chính (hạng II) và giảng viên cao cấp (hạng I) 

 

Căn cứ Công văn số 2615/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17 tháng 6 năm 2019 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên 

(hạng III) lên giảng viên chính (hạng II); Công văn số 2616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 

17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2019; Công văn số 2617/BGDĐT-

NGCBQLGD ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2019. 

Để có cơ sở tổng hợp, trình cấp trên theo quy định, Lãnh đạo nhà trường đề nghị 

các đơn vị trực thuộc triển khai đến CBVC để đăng ký dự thi. Các đơn vị tổng hợp hồ sơ 

đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) và giảng 

viên cao cấp (hạng I) (theo biểu mẫu số 04) và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 

15 tháng 7 năm 2019, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ phongtccb@pyu.edu.vn.  

Ghi chú: Các văn bản và biểu mẫu liên quan được gửi qua email của các đơn vị./. 

 

Nơi nhận:                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

- Hiệu trưởng, PHT (để chỉ đạo);         (Đã ký) 

- Các đơn vị;                  TS. Nguyễn Định 

- Lưu: VT, TCCB. 

 


