
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN ĐẠI LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v rà soát, cập nhật thông tin 
trước khi bổ nhiệm ngạch, chức 
danh nghề nghiệp.

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trường học có viên chức tham dự kỳ 
thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 
tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Để ban hành Quyết định bổ nhiệm ngạch Kế toán viên, chức danh nghề 
nghiệp Thư viện viên đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công 
chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021, UBND huyện đề nghị 
các cơ quan, đơn vị có thi sinh tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng 
hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021 thực hiện một số nội dung sau:

1. Cập nhật lại thông tin của viên chức trúng tuyển (theo mẫu gửi kèm) 
gửi về Phòng Nội vụ để tổng hợp, tham mưu UBND huyện ban hành Quyết 
định.

2. Đồng thời gửi kèm bản sao văn bằng, chứng chỉ, đề tài (đối với viên 
chức thăng hạng Thư viện viên) có công chứng để rà soát đối chiếu lại tiêu 
chuẩn, điều kiện trước khi thực hiện bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp.

UBND huyện đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo theo mẫu 
và bổ sung hồ sơ gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 
08/7/2022./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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