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Số:           /BNV-CCVC 

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

V/v báo cáo cơ cấu, số lượng và 
nhu cầu nâng ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính năm 2019 

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2019 

     

     Kính gửi: 
   - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
   - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
   - Văn phòng Quốc hội; 
   - Văn phòng Chủ tịch nước; 
   - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
   - Tòa án nhân dân tối cao; 
   - Kiểm toán Nhà nước; 
   - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 
   - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
   - Đại học Quốc gia Hà Nội; 
   - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

  

 Triển khai công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức chuyên ngành hành 
chính năm 2019 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của 
Nhà nước, căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 
ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 
loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 
(sau đây viết tắt là Nghị định số 161/2018/NĐ-CP), Thông tư số 03/2019/TT-BNV 
ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về 
tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong 
cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là 
Thông tư số 03/2019/TT-BNV), Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương 
có văn bản báo cáo theo các nội dung sau: 

 1. Báo cáo thực trạng hiện có về số lượng, cơ cấu ngạch công chức 
chuyên ngành hành chính (ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính, 
ngạch chuyên viên, ngạch cán sự, ngạch nhân viên) và nhu cầu bố trí công chức 
theo Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc 
(theo mẫu gửi kèm công văn này). 

 2. Đối với các kỳ thi nâng ngạch công chức do các Bộ, ngành, địa phương 
được giao thẩm quyền tổ chức theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, 
đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng Đề án thi nâng ngạch 
công chức theo đúng quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV 
gửi Bộ Nội vụ để thống nhất trước khi triển khai thực hiện. Theo đó chú ý khi 



 2 

gửi Đề án thi nâng ngạch công chức phải kèm theo danh sách công chức có đủ 
tiêu chuẩn, điều kiện được cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức cử dự thi 
nâng ngạch và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch công chức. 

 Trường hợp Bộ, ngành, địa phương có số lượng công chức dự thi nâng 
ngạch ít hoặc chưa có điều kiện tổ chức thi, đề nghị có văn bản gửi Bộ Nội vụ 
để phối hợp tổ chức thi cùng với kỳ thi do Bộ, ngành, địa phương khác tổ chức. 

 Đề nghị Bộ, ngành, địa phương thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ 
(qua Vụ Công chức - Viên chức) trước ngày 30/9/2019 để tổng hợp theo dõi và 
thống nhất chỉ tiêu nâng ngạch theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa; 
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Lưu: VT, CCVC (5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Thừa 
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