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HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG
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Số: 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 01 năm 2021

/HĐTTH

Về việc điều chỉnh thời gian thi
thăng hạng chức danh nghề nghiệp
giáo viên năm 2020

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Sở, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Công an Tỉnh,
Thanh tra tỉnh, Điện lực Hà Tĩnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề
nghiệp giáo viên năm 2020 đã ban hành Kế hoạch 131/KH-HĐTTH về việc tổ
chức Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
từ hạng II lên hạng I; giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II. Tuy
nhiên, do thời gian Kỳ thi thăng hạng giáo viên trùng với Kỳ thi nâng ngạch công
chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 nên
Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên điều chỉnh thời gian Kỳ
thi như sau:
1. Thời gian thi: Ngày 21/01/2021;
2. Thời gian thi cụ thể của các môn:
Buổi
Sáng 21/01
Chiều 21/01

Thời gian
9h00-9h45

Môn thi
Giáo viên THCS Hạng I Giáo viên THPT Hạng II
Kiến thức chung

Kiến thức chung

10h30-11h15 Tin học

Tin học

14h30-15h15 Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

16h00-16h45

Chuyên môn, nghiệp vụ

Các mốc thời gian cụ thể để tổ chức Kỳ thi có phụ lục gửi kèm theo.
Đề nghị các thành viên trong Hội đồng thi, Ban Giám sát Kỳ thi căn cứ các
mốc thời gian tổ chức Kỳ thi để thực hiện các nhiệm vụ liên quan; UBND các
huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT thông báo đến tận các thí
sinh dự thi về thời gian tổ chức Kỳ thi.

2
Trong quá trình thực hiện nếu có thông tin cần trao đổi, đề nghị phản ánh về
Sở GDĐT (cơ quan thường trực của Hội đồng thi) để tổng hợp báo cáo, xin ý kiến
Chủ tịch Hội đồng thi./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Can Lộc;
- Hội đồng thi, Ban Giám sát Kỳ thi;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Thanh tra Sở, Văn phòng Sở GDĐT;
- Lưu: HĐTNN, TCCB.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT
Đặng Thị Quỳnh Diệp
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Các mốc thời gian thực hiện Kế hoạch thi thăng hạng chức danh
nghề nghiệp giáo viên năm 2020
(Kèm theo Văn bản số: 07 /HĐTTH ngày06 /01/2021 của Hội đồng thi)
TT

Thời gian

1

30-31/12/2020

2

31/12/2020

3

04/01/2021

4

06-07/01/2021

5

12/01/2021

6

12-13/01/2021

7

17-20/01/2021

8

20/01/2021

9

21/01/2021
(Buổi sáng)

10

21/01/2021
(Buổi chiều)

Nội dung
Ban hành quyết định: thành lập tổ
giúp việc, thông báo phân công
nhiệm vụ.
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu
chuẩn thi thăng hạng

Người thực hiện
Hội đồng thi
Hội đồng thi

Lãnh đạo Hội đồng và
Họp Tổ giúp việc, phân công nhiệm
các thành viên Tổ giúp
vụ các thành viên
việc.
Xây dựng tài liệu hướng dẫn ôn thi, Phòng TCCB-Sở
xây dựng quy chế, nội quy Kỳ thi
GDĐT; Tổ giúp việc
Phòng TCCB, Phòng
- Hướng dẫn ôn thi, phổ biến quy
KH-TC, Sở GDĐT; Tổ
chế thi;
giúp việc; các thí sinh dự
- Thu lệ phí dự thi.
thi
- Lập danh sách phòng thi trắc
nghiệm
- Xây dựng hệ thống văn bản, biểu
mẫu, phù hiệu, bao bì, văn phòng
phẩm phục vụ thi trắc nghiệm;
chấm trắc nghiệm, chấm phỏng
vấn.
Ban coi thi trắc nghiệm,
- Làm công văn xin nhân sự: Sở Y chấm thi trắc nghiệm; Tổ
tế, Công an tỉnh, Trường THPT
giúp việc.
Phan Đình Phùng tham gia ban coi
thi trắc nghiệm;
- Xây dựng phương án tổ chức khai
mạc, tổ chức thi trắc nghiệm.
- Xây dựng phương án Bảo vệ Kỳ
thi
Ban làm đề và ban In
Làm đề và in sao đề thi trắc nghiệm
sao; Tổ giúp việc
- Họp Ban coi thi
Ban coi thi và Ban Giám
- Rà soát công việc phục vụ khai
sát; Tổ giúp việc
mạc và thi trắc nghiệm
- Khai mạc Kỳ thi và tổ chức thi
Ban coi thi, Ban Giám
trắc nghiệm theo lịch;
sát, Tổ giúp việc, các thí
- Nhận đề thi từ Ban đề thi;
sinh dự thi.
- Thi trắc nghiệm theo lịch;
- Giao bài thi cho Ban Phách;

Tổ giúp việc, Ban Phách
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- Rà soát các công việc phục vụ làm
Phách;
- Rà soát các công việc phục vụ
Ban chấm thi trắc nghiệm, Ban
chấm thuyết trình, phỏng vấn.
- Nhận bài đã cắt phách giao cho
Ban chấm trắc nghiệm.
- Chấm trắc nghiệm, chấm thuyết
trình, phỏng vấn.

-Tổ giúp việc, Ban
Phách.
- Tổ giúp việc, Ban
chấm trắc nghiệm, Ban
chấm thuyết trình-phỏng
vấn

13

Ráp phách, Nhập điểm

Hội đồng thi
Hội đồng thi

17 Ngày 06/02/2021

Thông báo kết quả
Nhận đơn phúc khảo và chấm phúc
khảo(nếu có)
Báo cáo UBND tỉnh phê duyệt kết
quả
Dự thảo quyết định bổ nhiệm ngạch
chức danh nghề nghiệp cho người
trúng tuyển

11

21/01/2021
(Buổi tối)

12 22/01/2021
22/01/2021
(Buổi tối)
14 23/01/2021
Từ 23/01 đến
15
05/02/2021

18 Ngày 07/02/2021

- Cắt phách bài thi trắc nghiệm

Hội đồng thi
Hội đồng thi
Sở Nội vụ

HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG

