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Tom tat ni dung và kin nghj giäi quyt

Y kin chi do giãi quyêt cüa Lãnh do
tjcli UBND quIn:

1. N3i (lung van bàn: (5318)
V/v phé duyt Dê an to chirc xét thàng hang
chrcdanh nghê nghiptü' hing IV len hng
Ill dôi vó'i giáo viên rnârn non, tiêu h9c lam
vic tti các co sO' giáo diic cOng I.p thuc
Thành phO näm 2020.
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2. Doi vj gü'i van bàn:
- UBND Thánh phô
- SO: 1 833/QD-UBND ngây 06/05/2020

- Pith cliii tic/i UBND quân:

3. Van ph/mg d xut:
- KInh trInh ChO tich dê báo cáo và xin kiên
chi dao
- KInh dé nghj giao phông Ni vii, GDDT
tham rnu'u
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QUYET OTNR.
Phê duyt an t chfrc xét thàng hang chfrc dank ngh nghip ti! hng IV
di vói giáo viên inm non, tiu hçc lam vic ti các co sô
UBND QUIN H0ANGMA1 lao diic cong 1p thuc thank ph Ha NQi nAm 2020

S6:..fl1'
DN Ngay:.
UY BAN MEAN DAN THAMI P116 HA NOI
Chuyir
S6 Va k9 hiii HS Can ciFLuat To chic chInh quyên cia phuong ngày 19 tháng 6 nârn 2015;
n czflut Viên chzc ngày 15 tháng 11 nám 2010;
Can th Nghj djnh so' 29/2012/ND-SF ngày 12 tháng 4 nárn 2012 cza hInh
pith ve tuyn dyng, si dyng và quán l viên chzc; Nghj din/i so 161/2018/ND-CF
ngày 29 thdng 11 ncrn 2018 cüa ChIn/i pith thadôi, bo' sung m5t sO quy djnh ye
tuyên dyng côn chz-c, vien chjc, náng nggch cOng c1nc, tháng hgngviên chik
và thirc hin chê d5 hcxp dOng mç5t sO logi cOng vic trong cc' quan hành chIn/i nhà
nwác, don vj st nghip cOng lcp,•
Can cz- ông tu' so' 12/2U1217f-BNV n$ 18 tháng 12 nám 2012 cüa B5
tru'óng B3 NQAI vy Quy djnh ye c/icc dan/i nghê nghip và thay dOi chth danh nghé
nghip cf/Oi vái vien chicO; Thông tu so' 03/2019/TT-BNVngày 14 tháng 5 nàm 2019
cza Bô trwóng B N5i vy"tha dôi, bo' sung m5tsó diêu ye tuye1n dung cOng c/icc,
viên c/icc, nángnggch dOn ch&c, thäng hgng chicc danh nghê nghip viên c/icc
và thtc hin chê dç5 hqp dOng mt 56 logi cOng vic trong cci quan han/i chInh nhà
nithc, don vi se nghip cOng l<p;
Can cic Thông tu' so' 28/2017/Ti'- BGDDT này 30 thang 11 nám 2017 cza
B5 Giáo dyc và Dào 4-zo quy din/i tieu chudn, diêu kin, nçi dung, hInh thicc xét
thcng hçing c/uk danh nghê nghip giáo vien mdm non, phO thông cOng 1ç2p;
Can cic Thông tu- so' 228/2016/7T-BTC ngày 11 tháng 11 nám 2016 cña Bç3
tru'óng B3 Tài chInh Quy djnh micc thu, chê d5 thu. nç5p, quán l• và sic dyng phI
tuyên dyng, dy thi náng nggch, thäng hgng cOng c/icc, viên chicc;
Theo d nghj cza Giám do1c Sd' N5i vy tgi To' trinh so' 969iT1'r-SNVngay 15
tháng 4 nám 2020 ye vic ban han/i 03 Dê an to' cháv thdng hçmg chicc dan/i nghê
nghip tIc hgng IV len hqng III và tic hing III len hgng H dói vái gido viên mdm non,
1 s a. '
a
A
lieu hpc, trung hçc cc' sc',t trung hQc p/tiAthong
thuQc
than/i p/ia Ha NQZ nam 2020.
QUYET DjME:
Diu 1. Phê duyt kern theo Quyt djnh nay D an t chc xét thäng hung chrc
danh nghê nghip tlr hong W len hung

ifi d& vói giao vien min non, tiu h90 lam

vic ti các ca s& giáo diic cong 1p thuc thãnh pho Ha Ni nm 2020.
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J3iu 2. Trách nhim t chCrc thio hin Dà an
1. Giao S?i NOi vii thani muuvôi TJBND Thành phó thãnh 1p Hi dng xét
th5ng hung chüc danh nghô nghi tir bang IV len hang III di v61 giáo viôn mãm
thuc thãh ph Ha Ni
non, ti&i hçc lam vic ti các ca s& gião diic cong
nm 2020; 1am nhim viii Thir&ng trIc HQi dng, tham mmi t chirc thc hin E)
an theo d(mg quy djnh cia pháp
2. Giao Thanh tra Thãnh ph thani mtru vâi UBND Thà ph thàrih 1p
Ban Giain sat và chü trI giám sat vic tO chCrc thrc 1iin k xét thng hong theo
dung quy djnh cña pháp
3. Giao S& Giáo dic và Dâo tao, UBND qun, hun, thj , t c1irc th&n
djnh ho sa và chju trách nhim ctc giáo viên có dü các dieu kin, tiêu chundr x&
thng hong; ph6i hcrp t6 chrc thc hin k' xt th5ng hong theo dng qüy djnh cüa
pháp luat.
lap

luat.

lust.

Iiu 3. Quyt djnh nay có hiu lc k t& ngày k.
Chánh Van phông UBND Thành ph6, Giám dc các S&:Ni V'?, Giáo dic Va
Dào tao, Tài chinh; Chnh Tharih tra Thãnh phó; Chi tjch UBND qun, huyn, thj
xA; các ca quan có lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt djnh nàyJ.
No1nh2n:
-NhuDièu3;
- Chi tjch UBND TP;
- UBND TP: PCT U Ny&i Van Sirü,
PCT Ngo Yan Qu; a:- VP UBND TP: CVI', PCVP-V.T.Anh;
cáo phông: NC, KGVX, TKBT;
• Luu: VT, NC, SNV9).
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