UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 617 /SNV-CCVC

Gia Lai, ngày 04 tháng 5 năm 2020

V/v nâng ngạch công chức,
thăng hạng viên chức hành
chính từ ngạch chuyên viên
hoặc tương đương lên ngạch
chuyên viên chính hoặc tương
đương năm 2020 của tỉnh

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 2082/BNV-CCVC ngày 24/4/2020 của Bộ Nội vụ
về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên
chuyên viên chính và tương đương năm 2020 của tỉnh Gia Lai, Đề án số
840/ĐA-UBND ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi ngạch
công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ ngạch
chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương
năm 2020 tại tỉnh Gia Lai; Sở Nội vụ thông báo đến các Sở, Ban, ngành tỉnh và
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan,
đơn vị, địa phương) về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, chức danh nghề
nghiệp viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch
chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2020 đối với khối hành chính nhà
nước tại tỉnh Gia Lai, như sau:
1. Về chỉ tiêu thi nâng ngạch: Bộ Nội vụ phê duyệt chỉ tiêu nâng ngạch
lên chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2020 của tỉnh Gia Lai, gồm:
ngạch chuyên viên chính 153 chỉ tiêu, ngạch kiểm lâm viên chính 13 chỉ tiêu,
ngạch thanh tra viên chính 05 chỉ tiêu.
2. Về lập danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thành phần hồ sơ:
Đối tượng dự thi, điều kiện, tiêu chuẩn; các môn thi, nội dung, hình thức
và thời gian thi, điều kiện miễn thi; thành phần hồ sơ đăng ký dự thi, cách tính
điểm và nguyên tắc xác định người trúng tuyển căn cứ theo Đề án số 840/ĐAUBND ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các văn bản hướng
dẫn cụ thể: Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy
định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra, Thông tư số 13/2010/TT-BNV
ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn,
bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành
chính, Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông
tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ, Thông tư số
07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn ngạch
kiểm lâm viên chính và các văn bản có liên quan.
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các văn bản nói trên và
các văn bản có liên quan thực hiện lập danh sách và hồ sơ cán bộ, công chức,
viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc
tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.
* Một số lưu ý:
+ Đối với công chức cấp huyện đăng ký dự thi phải giữ chức vụ lãnh đạo,
quản lý cấp phòng trở lên theo quy định tại điểm a khoản 1 Mục II Phần II của
Đề án 840/ĐA-UBND ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản
hướng dẫn của Sở Nội vụ tại văn bản số 134/SNV-CCVC ngày 04/02/2020.
+ Đối với các trường hợp trước khi bổ nhiệm ngạch hiện giữ đã có thời
gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở công việc yêu cầu cùng trình độ
với ngạch hiện giữ thì nộp bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội có chứng
thực để xác định thời gian giữ ngạch tương đương chuyên viên.
+ Về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học đối với công chức dự
thi nâng ngạch, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính hoặc
tương đương và xác định thời gian tương đương chuyên viên, đề nghị cơ quan,
đơn vị, địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2749/BNVCCVC ngày 18/6/2018 và văn bản số 1100/QLCL-QLVBCC ngày 30/9/2019 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện (đính kèm theo Thông báo này được đăng
tải trên website của Sở Nội vụ).
3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và danh sách công chức đủ tiêu chuẩn,
điều kiện đăng ký dự thi:
Trên cơ sở Đề án 840/ĐA-UBND ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh, để tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp
viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2020
kịp thời, đúng quy định, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các
huyện, thị xã, thành phố triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức hoàn tất hồ
sơ (kèm theo danh sách cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện
dự thi) nộp về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức viên chức) trước ngày
15/5/2020. Quá thời hạn nói trên nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào nộp hồ sơ
và danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi chậm trễ hoặc không đủ
thành phần hồ sơ theo quy định xem như không có nhu cầu cử cán bộ, công chức,
viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng chức CDNN viên chức hành chính lên
ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2020.
4. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp
huyện và cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi:
- Thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi mình
quản lý về nội dung Thông báo này để cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều
kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức
hành chính lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2020.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ,
công chức, viên chức được cử tham dự kỳ thi, quản lý hồ sơ đăng ký của người
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dự thi của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý theo quy định của pháp
luật; không đăng ký, cử tham dự kỳ thi đối với cán bộ, công chức, viên chức
không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về thời gian giữ ngạch công chức, hạng chức danh
nghề nghiệp viên chức, vị trí công tác, thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đăng ký dự thi.
- Trường hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều
kiện dự thi có thay đổi (tăng hoặc giảm) so với danh sách kèm theo Đề án số
840/ĐA-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh, đề nghị cơ quan, đơn vị, địa
phương báo cáo cụ thể từng trường hợp để trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ
theo quy định.
- Cử công chức phụ trách tổ chức của các Sở, Ban, ngành tỉnh và Phòng Nội
vụ các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của cơ quan, đơn vị mình
đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định.
- Danh sách cán bộ, công chức, viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện
dự thi nâng ngạch, thăng hạng từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên
ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2020 (kèm theo file mềm bằng
Microsoft Office Excel, font chữ Times New Roman), gửi về Sở Nội vụ bằng
văn bản và đồng thời gửi theo địa chỉ hộp thư điện tử: ccvc.snv@gialai.gov.vn
hoặc ccvcsnv@gmail.com; hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi
nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương nộp về
Sở Nội vụ để tổng hợp, thẩm định trong thời gian quy định tại Thông báo này.
- Cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi
nâng ngạch công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ
sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính.
5. Về thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi và tổ chức thi:
Cơ quan thường trực của Hội đồng thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên
hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2020
tỉnh Gia Lai (Sở Nội vụ) sẽ phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức, Học Viện
Hành chính Quốc Gia của Bộ Nội vụ và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ôn
thi (nếu có). Thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi và thời gian thi do Hội đồng thi
và Sở Nội vụ sẽ có thông báo cụ thể sau.
6. Mức thu phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng:
Mức thu phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng viên chức hành chính lên
ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương thực hiện theo Thông tư số
228/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính là 600.000 đồng/người/lần (áp dụng từ 100
người đến dưới 500 người). Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng thi nâng
ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai)
sẽ thu phí dự thi sau khi UBND tỉnh quyết định danh sách cán bộ, công chức,
viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi và sẽ thông báo cụ thể sau.
Những thông tin chi tiết về kỳ thi sẽ được Hội đồng thi nâng ngạch công
chức, thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương
đương năm 2020 (gọi tắt là Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng) và Sở Nội vụ
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thông báo công khai trên website của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ:
http://snv.gialai.gov.vn; Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh
về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức - Viên chức, điện thoại 0269 3823061) để
được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Vụ CCVC - Bộ Nội vụ (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đăng website Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Tâm

Ký bởi: Sở Nội vụ
Email:
snv@gialai.gov.vn
Ngày ký:
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