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Số: 2087 /SYT-TCCB 

V/v tổ chức thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế năm 2019. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 30 tháng 7 năm 2019 

  Kính gửi: Các đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 4203/BYT-TCCB ngày 23/7/2019 của Bộ Y tế 

về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế năm 2019; 

Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực 

hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc, tiến hành rà 

soát, lập danh sách viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đăng 

ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp y tế hạng III lên hạng II và hạng 

II lên hạng I năm 2019. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

Sở Y tế và trước pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

của viên chức cử dự thi. 

Văn bản cử viên chức và các biểu mẫu, danh sách dự thi của đơn vị gửi 

về Sở Y tế thông qua Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất ngày 25/10/2019, 

đồng thời gửi file excel qua địa chỉ email ttdep03@angiang.gov.vn để tổng 

hợp (biểu mẫu đính kèm), cụ thể. 

- Danh sách cử viên chức thi thăng hạng CDNN hạng I: Mẫu 5a; 

- Danh sách cử viên chức thi thăng hạng CDNN hạng II: Mẫu 5b; 

- Báo cáo số lượng, chất lượng cơ cấu viên chức: Mẫu số 4. 

Quá thời hạn nêu trên, Sở Y tế không tiếp nhận văn bản và không giải 

quyết các khiếu nại về sau. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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