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TRU'ONG DH HANG HA! VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phñc 

S6:  523  / DHHHVN-TCHC Hdi PhOng, ngây 22.tháng nãm 2021 
V/v xét nâng bc hrang thung xuyen 
cho viên chirc, ngr?yi lao dng dçit 6 

tháng dâu närn 2021. 

KInh giri: Thu tnxng các dn vi trong Trueing. 

Can cir Ngh djnh s 204/ND-CP ngày 14/12/2004 cña ChInh phü v ch 

do tin luang di vi can b, cong chirc, viên chirc và 1irc luçmg vu trang; Can 

cü Thông tu sO 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 cüa B Ni vi v Huâng 

dn thirc hin ch d nâng bc luang thixing xuyên và nâng bc luang truâc thô'i 

htn di vói can b, cOng chüc, viên chirc và ngithi lao dng; Can ctr Quyt djnh 

so 11 84/QD-DI-ll-]IHVN-TCHC ngày 02/07/2018 cüa Hiu trung Truông Dti 

h9c Hang hài Vit Nam v vic Ban hành Quy ch v ch d nâng bc lu'ang 

thu?mg xuyên và nâng bc lrning truóc thi htn cho can b, cong chirc, viên 

chtrc và nguô'i lao dng thuc Tri.thng Dii h9c Hang hài Vit Narn, Nhà tru'ng 

tin hành xét nâng bc luang djnh kS'  6 tháng du näm 2021 cho can b, viên 

chirc và ngui lao dng thuc din Truô'ng quàn 1 nhu sau: 

1. Diu kin thñ gian giU' bc trong ngch hoc trong chirc danh (sau day 

gpi chung là ngch) d xét nâng bc lu'o'ng thi.thng xuyên: 

a) Di vi ngch có yêu cu trmnh d dào to tü cao dang tth len: Nu chua 

xp bc lu'ang cui cüng trong ngch, thI sau 3 näm (dü 36 tháng) giü bc lu'cing 

trong ngch thI ducic xét nâng mt bc lirnng; 

b) Déi vth các ngch có yêu cu trInh d dào to tir trung cp trâ xung và 

nhân viên thüa hành, phiic vçi: Nu chua xp bc lrnng cui cüng trong ngch, 

thI sau 2 nãm (dü 24 tháng) giü bc luo'ng trong ngch thI du'çc xét nâng môt 

bc lu'o'ng. 

2. Tiéu chun nâng bc luing thuèng xuyên: 

VC, NLD có dü diu kin thai gian giQ bc trong ngch và qua dánh giá dt 

dü 02 tiêu chuân sau trong su& thai gian giü bc krong thI dugc nâng mt bc 

1ucng: 

- Duçic cp có thm quyên dánh giá tili mirc hoàn thành nhim vii trô len; 

- Không vi phtrn kr lut mt trong các hInh thirc khin trách, cãnh cáo, cách chuc. 



Noi nhán: 
- Nhu kInh gi1i; 

- Luu: VT, TCHC. 

ThS. Phim Tr9ng Tãi 

TL. HIEU TRIIO'NG 
G PHONG TC-HC 
NG PHONG, PT 

D viêc xét nâng bc lu'ong cüa Nhà trithng di.rçc dam bão dñng tin d, 

diing quy djnh, yeu cu các don vj tp hçip danh sách viên chüc và ngui lao 

dng thuc din duçc xét nâng bc lu'ong thinmg xuyen tInh dn ht ngày 

30/06/202 1 (theo mu 01) và np v Phông To chirc - Hành chInh truc 17h00 

ngày 14/05/2021. Trong qua trInh thirc hin nu don vj cn giâi thIch them, xin 

lien h tr1rc tip vi Phông To chirc - Hành chinh d lam rO. 

Trân tr9ng./. 
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Mâu 01 

TRUONG DH HANG i-iAi ViT NAM CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
BN VI: Doe lap — Tii' do — Hanh phüc 

DANH SACH 
BE NGH4 NANG BiC LIJ'ONG 6 THANG DAU NAM 2021 

(Kern theo cong van sd 5Z3  /DHHHVN-TGHC ngày  2  tháng - närn 2021) 

So 
TI 

Ho vã ten Chirc V11 

Mirc krang hin hixâng Ghi 
chi'i Bc He so 

Thii gian hithng 
(tir tháng Inäm 

I! 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

