
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẠI LỘC

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

#SoKyHieuVanBan
V/v đăng ký nhu cầu và hồ sơ 
nâng ngạch, thăng hạng từ chuyên 
viên và tương đương trở xuống 
năm 2022.

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:  Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc UBND huyện.

Thực hiện Công văn số 1353/SNV-CCVC ngày 06/7/2022 của Sở Nội vụ 
tỉnh Quảng Nam về việc 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. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan chuyên 
môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện triển khai một số nội dung sau:

1. Lập danh sách và hồ sơ công chức, viên chức cử dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng:

Các cơ quan, đơn vị rà soát vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có và nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng 
năm 2022 đăng ký danh sách về UBND huyện qua (Phòng Nội vụ) để tổ chức 
xét chọn để cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng theo đúng 
đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy định. Cụ thể:

- Đối với cán bộ, công chức:
+ Điều kiện, tiêu chuẩn để được đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên 

hoặc tương đương theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP 
ngày 27/11/2020 của Chính phủ và Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 
11/6/2021 của Bộ Nội vụ.

+ Hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại Công văn số 1353/SNV-CCVC 
ngày 06/7/2022 của Sở Nội vụ.

- Đối với viên chức:
+ Điều kiện, tiêu chuẩn thăng hạng lên hạng IV, hạng III và hạng II theo 

quy định Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 
phủ. 

+ Điều kiện tiêu chuẩn thăng hạng đối với viên chức chuyên ngành hành 
chính, văn thư theo quy định Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 
25/9/2020 của Chính phủ và Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của 
Bộ Nội vụ.

+ Hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại Công văn số 1353/SNV-CCVC 
ngày 06/7/2022  của Sở Nội vụ.

2. Thời hạn nhận văn bản và hồ sơ công chức, viên chức dự thi
Các cơ quan, đơn vị lập Tờ trình cử công chức, viên chức dự thi kèm danh 

sách trích ngang (cán bộ, công chức mẫu 1b; viên chức mẫu 2b) và hồ sơ công 



chức, viên chức về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 
23/7/2022 để tổng hợp đề nghị Sở Nội vụ. 

Quá thời hạn nêu trên, các cơ quan, đơn vị không có văn bản thì được xem 
là không có nhu cầu cử công chức, viên chức dự thi.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức dự thi phải chịu 
trách nhiệm về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, tính trung thực đối với 
các nội dung trong hồ sơ dự thi.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
(Gửi kèm Công văn số 1353/SNV-CCVC ngày 06/7/2022 của Sở Nội vụ).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCVC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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