
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:             /SYT-TCCB 

V/v ra soát số lượng viên 

chức hiện còn giữ ngạch sơ 

cấp. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc 
 

 

Nhằm tổng hợp số lượng viên chức còn giữ ngạch sơ cấp để Sở Y tế có cơ 

sở đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn quy trình xét thăng hạng viên chức từ ngạch sơ 

cấp lên viên chức hạng IV đối với chuyên ngành y tế, dân số. 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc tiến hành rà soát số 

lượng viên chức còn giữ ngạch sơ cấp, đã học (hoặc chưa học) nâng lên trình độ 

cao đẳng, đại học đáp ứng tiêu chuẩn ngạch/chức danh nghề nghiệp viên chức 

theo quy định.  

Các đơn vị trực thuộc báo cáo số lượng viên chức còn giữ ngạch sơ cấp 

theo mẫu đính kèm, gửi về Sở Y tế thông qua phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất 

ngày 15 tháng 9 năm 2021, đồng thời gửi file excel qua địa chỉ email 

ttdep03@angiang.gov.vn để tổng hợp. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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