
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NỘI VỤ 
_____________________ 

 

Số: 1353/SNV-CCVC 

V/v báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch 

công chức, CDNN viên chức hiện có; 

nhu cầu và hồ sơ nâng ngạch, thăng 

hạng từ chuyên viên và tương đương 

trở xuống năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________________ 

 

Quảng Nam, ngày 06 tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, Ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 Để có cơ sở báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh về thực trạng số lượng, cơ cấu 

ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức, nhu cầu nâng ngạch 

công chức, thăng hạng CDNN viên chức và xây dựng Đề án nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức năm 2022,  

 Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) căn cứ quy định tại Luật 

Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy định của các Bộ ngành trung ương liên 

quan đến tiêu chuẩn ngạch công chức, CDNN viên chức; Đề án vị trí việc làm, cơ 

cấu ngạch, CDNN đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, báo cáo các nội dung sau:  

 1. Đối với cán bộ, công chức 

a) Các biểu mẫu báo cáo 

- Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành hiện có; số 

lượng công chức ứng với ngạch dự thi nâng ngạch còn thiếu theo yêu cầu của vị trí 

việc làm và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch: theo mẫu số 1a; 

- Danh sách cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thi nâng 

ngạch lên cán sự hoặc tương đương, chuyên viên hoặc tương đương: theo mẫu số 

1b.  

b) Hồ sơ nâng ngạch công chức 

Sau khi xác định các vị trí việc làm có nhu cầu bố trí công chức tương ứng 

với ngạch công chức đề nghị dự thi và danh sách cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện nâng ngạch lên cán sự hoặc tương đương, lên chuyên viên hoặc tương 

đương, lên chuyên viên chính hoặc tương đương theo quy định tại Điều 30 Nghị 

định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ;  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn cán bộ, công chức 

lập hồ sơ dự thi theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 138/2020/NĐ-

CP, gồm:  



- Sơ yếu lý lịch công chức theo mẫu 2c theo Quyết định số 06/2007/QĐ-

BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch, có xác nhận của cơ quan quản lý, sử dụng 

công chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng công 

chức về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi; 

Trường hợp công chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về 

ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của ngạch dự thi 

thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

Trường hợp công chức được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học quy 

định tại khoản 6, khoản 7 Điều 37 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì không phải 

nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

 - Bản sao các Quyết định: tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch; các quyết định thay 

đổi ngạch (nếu có); quyết định lương hiện hưởng; 

- Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công 

chức dự thi. 

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cử cán bộ, công chức dự thi 

nâng ngạch và cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch phải chịu trách nhiệm về tính 

trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ dự thi. Nếu khai man, thiếu trung thực 

liên quan đến nội dung hồ sơ dự thi sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với viên chức 

a) Các biểu mẫu báo cáo 

- Báo cáo số lượng, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hiện có 

của đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp 

dự thi hoặc xét thăng hạng còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề xuất chỉ 

tiêu thăng hạng CDNN: theo mẫu số 2a; 

- Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thi hoặc xét 

thăng hạng CDNN lên hạng IV, III và hạng II (tương đương chuyên viên): theo 

mẫu số 2b. 

b) Hồ sơ thăng hạng 

Sau khi xác định nhu cầu thăng hạng CDNN viên chức và danh sách viên 

chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng lên hạng IV, hạng III và hạng II (tương 

đương chuyên viên) theo quy định Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn viên chức lập hồ sơ 

thăng hạng CDNN viên chức theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo mẫu 2c theo Quyết định số 07/2019/QĐ-

BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác 

nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 



- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự thi hoặc xét thăng hạng; 

Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về 

ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, 

tin học; 

Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học quy định 

tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì được miễn 

chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học; 

- Bản sao các Quyết định: tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch/CDNN; các quyết 

định thay đổi ngạch/CDNN (nếu có); quyết định lương hiện hưởng. 

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

thi hoặc xét thăng hạng. 

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cử viên chức dự thi/xét thăng 

hạng và viên chức dự thi/xét thăng hạng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực 

đối với các nội dung trong hồ sơ dự thi/xét thăng hạng. Nếu khai man, thiếu trung 

thực liên quan đến nội dung hồ sơ thi/xét thăng hạng sẽ bị xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

 3. Thời hạn gửi báo cáo 

 Thời hạn gửi báo cáo, danh sách và hồ sơ nâng ngạch, thăng hạng về Sở 

Nội vụ chậm nhất đến 17h00 ngày 20/8/2022 (đồng thời email theo địa chỉ 

vietquoc86@gmail.com). Quá thời hạn nêu trên, nếu Sở Nội vụ không nhận được 

đầy đủ báo cáo, danh sách và hồ sơ nâng ngạch, thăng hạng theo yêu cầu thì xem 

như cơ quan, đơn vị, địa phương không có nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng năm 

2022. 

 Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện, 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung báo cáo và đảm bảo thời gian 

quy định./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, CCVC. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Hoa 
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