
 

 

    UBND TỈNH VĨNH PHÚC 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:         /SGDĐT-TCCB 
V/v thông báo nội dung, tài liệu thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên, giảng viên năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc, ngày     tháng     năm 2020 

 

     Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 
Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên  năm 2020; văn bản 
số 6791/UBND-TH1 ngày 11/9/2020 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi thi thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên năm 2020, Sở GDĐT đã xin ý kiến 
Sở Tư Pháp, Sở Nội vụ, Sở Thông tin truyền thông về nội dung ôn thi, sau khi thống 
nhất với các sở ngành về các nội dung thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo nội 
dung, tài liệu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên năm 
2020 theo các phụ lục đính kèm như sau: 

1. Phụ lục 1: Hướng dẫn môn thi, nội dung, hình thức thi. 
2. Phụ lục  2: Hướng dẫn ôn tập môn kiến thức chung,  
3. Phụ lục  3: Hướng dẫn ôn tập môn chuyên môn nghiệp vụ. 
4. Phụ lục 4. Hướng dẫn ôn tập môn tiếng Anh (bậc 2, bậc 3). 
5. Phụ lục 5. Hướng dẫn ôn tập môn tiếng Pháp (bậc 2, bậc 3). 
6. Phụ lục 6. Hướng dẫn ôn tập môn tiếng Nga (bậc 2, bậc 3). 
7. Phụ lục 7. Hướng dẫn ôn tập môn tiếng Trung (bậc 2, bậc 3). 
8. Phụ lục 8. Hướng dẫn ôn tập môn Tin học. 

(Có các phụ lục gửi kèm) 
Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo cho thí sinh 

đăng ký dự thi biết, đồng thời đăng tải nội dung, tài liệu ôn thi trên Cổng thông tin 
giao tiếp điện tử của huyện, thành phố và các phòng GDĐT. Sở GDĐT đăng tải 
trên cổng thông tin điện tử của Sở. 

Sở GDĐT không tổ chức ôn thi và không giao nhiệm vụ cho tổ chức, cá 
nhân nào tổ chức ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên 
năm 2020. 

Các vấn đề liên quan đến tài liệu nội dung ôn thi đề nghị liên hệ về Sở 
GDĐT (phòng Tổ chức cán bộ) theo số điện thoại 02113862573 và email 
phongtccb@vinhphuc.edu.vn để được giải đáp. 

Sở GDĐT trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP,TCCB. NTHT (5b) 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Xuân Trường 
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