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Số:           /SYT-TCCB 
 

V/v công nhận kết quả kỳ thi 

thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức hạng II 

chuyên ngành y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày        tháng 01 năm 2021 

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

 

Thực hiện Công văn số 6354/VPUBND-TH ngày 17 tháng 12 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng II. 

Căn cứ Quyết định số 5021/QĐ-BYT ngày 02 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II năm 2020. 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc khẩn trương 

rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác và diễn biến tiền lương của viên 

chức đạt kết quả kỳ thi thăng hạng (có danh sách đính kèm) báo cáo về Sở Y tế 

chậm nhất ngày 15/01/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông 

qua Sở Nội vụ) theo quy định. 

* Thành phần hồ sơ gửi về Sở Y tế gồm: 

1. Danh sách đề nghị của đơn vị (theo mẫu); 

2. Quyết định tuyển dụng viên chức; 

3. Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; 

4. Quyết định lương hiện hưởng. 

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

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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