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Thực hiện Công văn số 610/SNV-CCVC ngày 27 tháng 4 năm 2020 

của Sở Nội vụ về việc báo cáo cơ cấu, số lượng và đăng ký nhu cầu thi nâng 

ngạch công chức; thăng hạng viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương 

năm 2020; 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế báo cáo 

cơ cấu, số lượng và đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân 

viên, ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương 

đương; thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, kế toán viên 

năm 2020, như sau:  

1. Đối với thi nâng ngạch công chức 

 Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-

CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công 

chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.  

2. Đối với thi thăng hạng viên chức 

Viên chức đang giữ ngạch nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng, kế 

toán viên trung cấp, kế toán viên cao đẳng,… đang làm việc ở bộ phận hành 

chính, tổng hợp, quản trị, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính trong đơn vị sự 

nghiệp công lập của nhà nước mà không phải là công chức được xác định 

theo quy định của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 

số 08/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ. 

3. Điều kiện, tiêu chuẩn và hình thức dự thi thực hiện theo hướng dẫn 

tại Công văn số 610/SNV-CCVC. 

4. Chế độ báo cáo 

a) Đối với thi nâng ngạch công chức 

- Biểu 1A: Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành 

hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và nhu cầu số 

lượng, cơ cấu ngạch theo yêu cầu của vị trí việc làm năm 2020; 
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 - Biểu 2A: Báo cáo số lượng công chức ứng với ngạch dự thi còn thiếu 

theo yêu cầu của vị trí việc làm năm 2020; 

- Biểu 3A: Danh sách công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử 

dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên, kế toán viên năm 2020. 

b) Đối với thi thăng hạng viên chức 

- Biểu 1B: Báo cáo số lượng, cơ cấu viên chức theo ngạch công chức 

hành chính hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và 

nhu cầu số lượng, cơ cấu viên chức theo ngạch công chức hành chính theo 

yêu cầu của vị trí việc làm năm 2020; 

 - Biểu 2B: Báo cáo số lượng viên chức ứng với ngạch công chức hành 

chính dự thi còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm năm 2020; 

- Biểu 3B: Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự 

thi thăng hạng lên chuyên viên, kế toán viên năm 2020. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện 

các nội dung theo yêu cầu và gửi về Sở Y tế chậm nhất ngày 12/5/2020 (đồng 

thời gửi file Excel đến hộp thư điện tử ttdep03@angiang.gov.vn) để Sở Y tế 

tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ. 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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