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THÔNG BÁO 

Về việc thống kê số lượng và nhu cầu dự thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp giảng viên 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị 

  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và 

Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04/03/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 

40/2020/TT-BGDĐT; 

Thực hiện Công văn số 2607/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 21/06/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số lượng và nhu cầu dự thi thăng hạng CDNN 

giảng viên/ giảng viên CĐSP,  

Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số việc, cụ thể như sau: 

- Thông báo cho giảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông 

tư số 40/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT, đăng ký nhu cầu 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) năm 2022 theo mẫu số 1a, 1b; 

- Báo cáo số lượng, cơ cấu CDNN giảng viên hiện có theo mẫu số 2.  

Danh sách đăng ký nhu cầu dự thi thăng hạng CDNN giảng viên và báo cáo 

gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước 17h00 ngày 20/07/2022 (gặp đ/c Minh), đồng 

thời gửi file vào địa chỉ email phongtccb@ttn.edu.vn. 

Quá thời hạn nêu trên đơn vị nào không gửi văn bản coi như không có nhu 

cầu đăng ký thăng hạng viên chức năm 2022. Giảng viên không có tên trong danh 

sách đăng ký trên hoặc không được Nhà trường phê duyệt, sẽ không được cử tham 

dự thi thăng hạng viên chức năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

Nhận được thông báo này, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phổ biến đến các 

giảng viên được biết và thực hiện. 

Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB.                                                     (Đã ký và đóng dấu)                           
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