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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ  

 

Số: 43/SYT-TCCB 
V/vlập danh sách viên chức 

đăng ký thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức y 

tế từ hạng IV lên hạng III. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2019 

 

  Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế 

 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 29 tháng 12 

năm 2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, 

hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; 

 Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức; 

 Nhằm tạo điều kiện cho viên chức được nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm theo quy định. Sở Y tế đề nghị Thủ 

trưởng đơn vị trực thuộc Sở Y tế rà soát, lập danh sách viên chức đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn đăng ký dự thi thăng hạng viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III đối 

với chức danh bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược theo quy định sau: 

 I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 

 1. Đối tượng, điều kiện đăng ký 

 - Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu. 

 - Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức có 4 chữ số đầu trong mã số 

chức danh nghề nghiệp đối với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng 

(hoặc tương đương). 

 - Có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp với 

hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng. 

 - Được cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức đánh giá hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trong thời gian ba năm liên tục tính từ thời điểm nộp hồ sơ (2016, 2017, 

2018), có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã 

có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. 

 - Được cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cử dự thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp. 
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 - Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi theo quy 

định. 

 2. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

 Viên chức cử dự thi thăng hạng phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng và thời gian giữ thâm niên chức danh nghề nghiệp quy định tại các 

Thông tư 10, 26, 27/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y, dược sĩ cụ thể như sau: 

 a) Đối với thi thăng hạng từ Điều dưỡng hạng IV lên Điều dưỡng hạng III 

(mã số chức danh nghề nghiệp V.08.05...) 

 - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng. 

 - Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng 

dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương 

chứng chỉ B ngoại ngữ). 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin. 

 b) Đối với thi thăng hạng từ Hộ sinh hạng IV lên Hộ sinh hạng III (mã số 

chức danh nghề nghiệp V.08.06...) 

 - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Hộ sinh. 

 - Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng 

dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương 

chứng chỉ B ngoại ngữ). 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin. 

 c) Đối với thi thăng hạng từ Dược hạng IV lên Dược sĩ hạng III (mã số chức 

danh nghề nghiệp V.08.08...) 

 - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Dược. 
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 - Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng 

dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương 

chứng chỉ B ngoại ngữ). 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin. 

 d) Đối với thi thăng hạng từ Kỹ thuật y hạng IV lên Kỹ thuật y hạng III (mã 

số chức danh nghề nghiệp V.08.07...) 

 - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí 

việc làm (như xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu/phục hồi 

chức năng) nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên 

ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo 

quy định. 

 - Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng 

dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương 

chứng chỉ B ngoại ngữ). 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin. 

 e) Đối với thi thăng hạng từ Y sĩ hạng IV lên Bác sĩ hạng III (mã số chức 

danh nghề nghiệp V.08.01.03) 

 - Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên (trừ Bác sĩ Y học dự phòng). 

 - Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng 

dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương 

chứng chỉ B ngoại ngữ). 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 
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Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin. 

 3. Nội dung kỳ thi thăng hạng; điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học 

 Thực hiện theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 29/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ như sau: 

 a) Các môn thi gồm 

 - Môn thi kiến thức chung; 

 - Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ; 

 - Môn thi ngoại ngữ; 

 - Môn thi tin học. 

 b) Điều kiện miễn thi tin học, ngoại ngữ 

 - Miễn thi ngoại ngữ đối với viên chức có một trong các điều kiện sau đây: 

 + Viên chức tính đến ngày 31/12/2018 có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối 

với nam và 50 tuổi trở lên đối với nữ; 

 + Viên chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo 

tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền; 

 + Viên chức là người dân tộc thiểu số, đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu 

số; 

 + Viên chức có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ. 

 + Viên chức có bằng tốt nghiệp theo trình độ đào tạo hoặc ở trình độ cao 

hơn so với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp thi thang hạng mà học ở nước ngoài hoặc học tiếng nước ngoài ở Việt 

Nam; 

 + Miễn thi tin học đối với viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên 

ngành công nghệ thông tin trở lên. 

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 Để công tác tổ chức thi thăng hạng được tiến hành công khai, minh bạch và 

đảm bảo quyền lợi của người lao động, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế thực hiện một số nội dung sau: 

 - Thông báo rộng rãi đến tất cả viên chức và tạo điều kiện cho viên chức đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng. Thời gian dự kiến thi vào quý II/2019. 

 - Chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát vàchịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu 

chuẩn, tính xác thực thông tin của viên chức cử dự thi thăng hạng theo mẫu đính 
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kèm gửi về Sở Y tế (thông qua phòng Tổ chức cán bộ) và gửi file về địa chỉ email 

ttdep03@angiang.gov.vn trước ngày 18/01/2019 để kịp thời tổng hợp, báo cáo 

lãnh đạo theo quy định. 

 - Giao phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị; tổng hợp danh 

sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi; lập Kế hoạch thi thăng 

hạng trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Lưu: VT,TCCB. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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