
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 
Số:           /UBND-NV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Xuân Trường, ngày       tháng 4 năm 2022 
V/v rà soát, đăng ký nhu cầu dự thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng 

viên chức năm 2022 

 

 
 Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. 
 

Căn cứ 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; Công văn số 565/SNV-TCBM ngày 23/3/2022 về việc rà soát, đăng ký nhu 

cầu dự thi nâng ngạch công chức,thăng hạng viên chức năm 2022. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện rà soát, đăng ký nhu cầu dự thi nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Đối với công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước 

1. Xác định số lượng, cơ cấu công chức chuyên ngành hiện có, số lượng 

công chức ứng với ngạch dự thi còn thiếu theo yêu cầu vị trí việc làm và đề xuất 

chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2022 cho công chức thuộc cơ quan, đơn vị 

(theo Biểu 1A). 

Hiện nay Bộ Nội vụ chưa có văn bản hướng dẫn về xác định cơ cấu ngạch 

công chức, vì vậy các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Danh mục vị trí việc làm đã được 

UBND tỉnh phê duyệt, mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm 

và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm (quy định tại Khoản 3 

Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc 

làm và biên chế công chức) để xác định nhu cầu cơ cấu ngạch của cơ quan, đơn vị. 

2. Thống kê, rà soát tiêu chuẩn ngạch của tất cả công chức hiện có mặt của 

cơ quan, đơn vị đến thời điểm 01/5/2022 (theo Biểu số 2A). 

3. Lập Danh sách công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thi nâng 

ngạch năm 2022 tính đến ngày 01/5/2022 của cơ quan, đơn vị (theo Biểu 3A). 

Trên cơ sở rà soát, thống kê tiêu chuẩn ngạch công chức hiện có của cơ quan, 

đơn vị và nhu cầu bố trí cơ cấu ngạch theo vị trí việc làm, các cơ quan, đơn vị có 

trách nhiệm phổ biến, đề xuất công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có nhu cầu 

đăng ký dự thi nâng ngạch và ngạch dự thi. Lập danh sách gửi về UBND huyện (qua 

phòng Nội vụ huyện) thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ. 



II. Đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Các cơ quan, đơn vị báo cáo số lượng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 

từng chức danh viên chức năm 2022 (theo Biểu 1B). 

2. Thống kê, rà soát tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của tất cả viên chức 

hiện có mặt của cơ quan, đơn vị đến thời điểm 01/5/2022 (theo Biểu số 2B). 

3. Lập Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp năm 2022 tính đến ngày 01/5/2022 của cơ quan, đơn 

vị (theo Biểu 3B). 

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị thống kê tất cả số lượng và cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp viên chức hiện có mặt đến 01/5/2022 và nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng 

của từng hạng viên chức.  

(Có Biểu 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B và Đề cương báo cáo kèm theo Công văn này) 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu 

cầu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo 

Đề cương và các Biểu mẫu trên, gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) 

trước ngày 18/4/2022. Sau thời gian trên, cơ quan, đơn vị nào không gửi báo cáo  

về UBND huyện thì coi như đơn vị đó không có nhu cầu nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức năm 2022. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện thực hiện nghiêm nội dung Công văn này. Trong quá trình tổ chức 

thực hiện có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND huyện (qua 

phòng Nội vụ huyện) để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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