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THÔNG BÁO 

Kết quả chấm điểm các môn thi kỳ thi thăng hạng chức danh  

nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng II lên hạng I năm 2020 
 

 

Căn cứ Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Chủ 

tịnh UBND tỉnh và Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2021 của 

Chủ tịnh UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch tổ chức thi 

thăng hạng; 

 Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng II lên hạng I năm 2020; 

Sau khi tiến hành chấm điểm theo quy định, Hội đồng thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng II lên hạng I năm 2020 thông 

báo: 

1. Kết quả chấm điểm 04 môn thi: Kiến thức chung, Tin học, Ngoại ngữ và 

Chuyên môn, nghiệp vụ (có Danh sách chi tiết đính kèm). 

2. Về việc phúc khảo bài thi  

- Thời gian nhận đơn xin phúc khảo: Bắt đầu từ 08h00 ngày 05/4/2021 đến 

hết ngày 20/4/2021 (nếu có); 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ: 22 Lê 

Lợi, TP Huế); 

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng / 01 bài thi.   

Thông báo này và mọi thông tin liên quan đến kỳ thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng II lên hạng I năm 2020 được đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào 

tạo./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Các Sở: NV, GD&ĐT;  

- UBND các H, TX và TP. Huế; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và TP Huế; 

- Hội đồng thi thăng hạng; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Thanh Bình 
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