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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 

 

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

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

ngạch công chức, thăng hạng 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; 

Căn cứ Thông tư số 29/2017/TT-BYT ngày 10/7/2017 của Bộ Y tế Quy 

định điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; 

Căn cứ Công văn số 4193/BYT-TCCB ngày 23/7/2019 của Bộ Y tế về 

việc ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về thăng hạng chức dnah 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; 

Văn bản cử viên chức và các biểu mẫu, danh sách dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế hạng III của đơn vị gửi về Sở Y tế 

thông qua Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất ngày 09/8/2019, đồng thời gửi 

file excel qua địa chỉ email ttdep03@angiang.gov.vn để tổng hợp (biểu mẫu 

đính kèm). 

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

quyết các khiếu nại về sau. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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