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thi nâng ngạch công chức, thăng 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Mỹ Lộc, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện. 

 

 

Thực hiện công văn số 565/SNV-TCBM ngày 23/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam 

Định về việc rà soát, đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức năm 2022; 

UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc UBND huyện được giao chỉ tiêu biên chế rà soát, đăng ký nhu cầu dự thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022 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 chi 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) 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 sở ban ngành, 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 và gửi UBND huyện 

(qua phòng Nội vụ) tổng hợp trình Sở Nội vụ. 

II. Đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc 

trong các tổ chức hội đặc thù được giao chỉ tiêu biên chế. 

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. Riêng viên chức trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT,  

Trung  tâm  GDNN-GDTX, Trung tâm Giáo dục thường xuyên,...đã thực hiện rà soát 

theo Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo thì không phải thống kê theo Biểu này. 

(Có Biểu 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B kèm theo Công văn này) 

Đề nghị 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) trước ngày 13/4/2022.  

Sau thời gian trên, cơ quan, đơn vị nào không gửi Báo  cáo  và Danh sách cử công 

chức, viên chức có nhu cầu dự thi thì coi như đơn vị đó không có nhu cầu nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức. Bản mềm các Biểu 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B các đơn 

vị gửi về địa chỉ mail: phongnoivumyloc@gmail.com.  

Công chức, viên chức được cơ quan, đơn vị cử dự thi nâng ngạch, thăng hạng có 

trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi.  

Giao phòng Giáo dục - Đào tạo huyện triển khai công văn này đến các cấp học và 

tổng hợp báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 13/4/2022. 

Sau khi tổng hợp, thẩm định nhu cầu đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng của 

các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định, Sở Nội 

vụ sẽ có văn bản thông báo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được 

đăng ký dự thi và hạn nộp Hồ sơ dự thi. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản 

ánh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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