
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH NAM ĐỊNH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số:           /QĐ-UBND                     Nam Định, ngày        tháng  3   năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 
  Về việc bổ sung chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

 giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2019 

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP Ngày 

29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế 

độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập;  

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy 

định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức; Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ GD&ĐT quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng CDNN giáo viên 

mầm non và phổ thông công lập;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 

272/SGDĐT-TCCB ngày 04/3/2020 và của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Văn bản số  

330/SNV-TCBC ngày 11/3/2020 về việc bổ sung chỉ tiêu xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, phổ thông công lập năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) theo 

Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

- Huyện Hải Hậu bổ sung 28 chỉ tiêu, gồm:  

+ 23 chỉ tiêu Giáo viên mầm non hạng IV lên hạng III;  

+ 05 chỉ tiêu Giáo viên Trung học cơ sở hạng III lên hạng II 

- Huyện Ý Yên bổ sung 01 chỉ tiêu Giáo viên tiểu học hạng IV lên hạng III 

- Thành phố Nam Định bổ sung 01 chỉ tiêu Giáo viên tiểu học hạng IV lên 

hạng III 



- Huyện Vụ Bản bổ sung 39 chỉ tiêu, gồm: 

+ 06 chỉ tiêu Giáo viên mầm non hạng IV lên hạng III;  

+ 08 chỉ tiêu Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II;  

+ 01 chỉ tiêu Giáo viên tiểu học hạng IV lên hạng III;  

+ 03 chỉ tiêu Giáo viên tiểu học hạng III lên hạng II;  

+ 21 chỉ tiêu Giáo viên trung học cơ sở hạng III lên hạng II 

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện: Ý Yên, Hải Hậu, Vụ Bản, thành 

phố Nam Định; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận 
 

- Như điều 2; 

- Lưu: VP1, VP8. 
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