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1 Nguyễn Thị A 01.01.1968

2

3

…

Danh sách này có:  .  .  .  .  người.

Ghi chú: Đề nghị Quý Đơn vị:

              1) Gửi bản mềm dưới dạng file *.xls với phông chữ Times New Roman qua địa chỉ email: ptsbang@moet.gov.vn ;

              2) Cột 3,4 đã được định dạng text, yêu cầu phân cách ngày tháng năm bằng dấu chấm theo mẫu; cột 6 chỉ ghi tên trường đại học/cao đẳng; cột 7 ghi rõ số năm, tháng tính đến hết ngày 

30/7/2019;

              3) Cột 12,13 ghi cụ thể "có" hoặc "không", cột 14 ghi "đủ" (không để trống hoặc dùng ký hiệu đánh dấu đối với tất cả các cột này);

              4) Cột 15, 16 ghi rõ bằng cấp, chứng chỉ được miễn thi (VD: Văn bằng 2, TNNN...đối với  miễn thi ngoại ngữ; TC/CĐ/ĐH/ThS/TS đối với miễn thi tin học);

             5) Cột 17 ghi rõ ngoại ngữ đăng ký thi (Anh/Pháp/Nga/Đức/Trung Quốc);

             6)Cột 18 ghi khối ngành theo ký hiệu: Khối ngành I, Khối ngành II, Khối ngành III, Khối ngành IV, Khối ngành V, Khối ngành VI, Khối ngành VII. trong đó:

                 - Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

                 - Khối ngành II: Nghệ thuật.

                - Khối ngành III: Kinh doanh quản lý; Pháp luật. 

                - Khối ngành IV: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên.

               - Khối ngành V: Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất chế biến; Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thuỷ sản; Thú y.

               - Khối ngành VI: Sức khoẻ.

               - Khối ngành VII: Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Dịch vụ xã hội; Khách sạn, du lịch, thể thao và du lịch cá nhân; Dịch vụ vận tải; Môi trường và bảo vệ môi 

trường; An ninh - Quốc phòng.

Ghi chú

Được miễn thi 

Mẫu số 4

Họ và tên

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời gian 

giữ hạng (kể 

cả thời gian 

giữ ngạch 

hoặc hạng 

tương 

dương)

Có đề án, 

công 

trình 

khoa học 

theo quy 

định

…………….., ngày ….. tháng …… năm 2020

(Ký tên, đóng dấu)

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Khối 

ngành

Tên Bộ, ngành, địa phương: ………………………………………………….

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) LÊN GIẢNG VIÊN CAO CẤP (HẠNG I) NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số …………….  ngày …… tháng ……… năm 2020 của …………………………….)

Mức lương hiện 

hưởng

TT

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi

Ngày tháng năm sinh 

(dd/mm/yyyy)

Page 1


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-25T16:21:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




