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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển kỳ thi thăng hặng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-SNV ngày 04/5/2018 của Giám đốc Sở 

Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên thuộc UBND quận Cẩm Lệ; 

Thực hiện Công văn số 1244/SNV-XDCQ ngày 04/5/2018 của Sở Nội vụ 

thành phố về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên; 

UBND quận Cẩm Lệ thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp giáo viên cụ thể như sau: 

1. Kết quả trúng tuyển: gồm 37 (ba mươi bảy) viên chức theo Danh sách 

đính kèm Thông báo này. 

2. Đề nghị viên chức trúng tuyển nộp bản sao công chứng chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng dự thi về UBND quận 

(qua Phòng Nội vụ) để Chủ tịch UBND quận xem xét Quyết định bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp theo quy định (đính kèm bản sao quyết định lương hiện hưởng 

của viên chức). 

3. Các trường hợp viên chức trúng tuyển còn lại, trong thời hạn tối đa 01 

(một) năm kể từ ngày công bố kết quả thi thăng hạng, nếu không tham gia khóa 

bồi dưỡng hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì Chủ tịch UBND quận 

không bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp và không bảo lưu kết quả kỳ 

thi. 

Trên đây là thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên của UBND quận Cẩm Lệ./. 
   
[ 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ TP; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trường MN, TH, THCS có thí sinh dự thi; 

- Lưu: VT, PNV.                
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