
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC 

(Dùng cho thi thăng hạng Giảng viên chính) 
(Ban hành kèm theo công văn số……/BGDĐT-NGCBQLGD ngày ….tháng…..năm 2020) 

 

Họ và tên viên chức: ............................................................................................... 

Đơn vị công tác: ..................................................................................................... 

 

1 - Phẩm chất đạo đức: 

............................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

2 - Năng lực chuyên môn: 

............................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3 - Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động: 

............................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

4 - Quan hệ với đồng nghiệp: 

............................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 Xét quá trình công tác và theo nhu cầu nhiệm vụ giảng dạy ở chức danh 

nghề nghiệp Giảng viên chính, chúng tôi nhất trí cử Ông (Bà) ………………. 

tham dự kỳ thi thăng hạng từ Giảng viên lên Giảng viên chính năm ….. 

                                                        .................., ngày …… tháng …… năm ……. 

                     Thủ trưởng đơn vị 

                         (Ký tên và đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC 

(Dùng cho thi thăng hạng Giảng viên cao cấp) 
(Ban hành kèm theo công văn số……/BGDĐT-NGCBQLGD ngày ….tháng…..năm 2020) 

 

Họ và tên viên chức: ............................................................................................... 

Đơn vị công tác: ..................................................................................................... 

 

1 - Phẩm chất đạo đức: 

............................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

2 - Năng lực chuyên môn: 

............................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3 - Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động: 

............................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

4 - Quan hệ với đồng nghiệp: 

............................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 Xét quá trình công tác và theo nhu cầu nhiệm vụ giảng dạy ở chức danh 

nghề nghiệp Giảng viên cao cấp, chúng tôi nhất trí cử Ông (Bà) ………………. 

tham dự kỳ thi thăng hạng từ Giảng viên chính lên Giảng viên cao cấp năm ….. 

                                                        .................., ngày …… tháng …… năm ……. 

                     Thủ trưởng đơn vị 

                         (Ký tên và đóng dấu

Mẫu số 3b 
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