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Số: 134 /SNV-CCVC

Gia Lai, ngày 04 tháng 02 năm 2020

V/v đăng ký nâng ngạch công
chức, thăng hạng chức danh
nghề nghiệp viên chức lên ngạch
chuyên viên chính hoặc tương
đương, chuyên viên cao cấp năm
2020 của tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Để có cơ sở báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh về thực trạng số lượng, cơ
cấu nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp (chức danh nghề
nghiệp viết tắt là CDNN) viên chức năm 2020, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban,
ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã,
thành phố (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) báo cáo thực
trạng số lượng, cơ cấu ngạch công chức, CDNN viên chức hiện có, số còn thiếu
so với Đề án vị trí việc làm còn thiếu (tính đến thhời điểm ngày 31/01/2020) và
đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch, thăng hạng năm 2020. Cụ thể như sau:
1. Đối tượng; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nâng ngạch, thăng hạng
1.1. Đối tượng:
a) Nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên
ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, bao gồm:
- Là công chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, tỉnh
(khối hành chính Nhà nước) được xác định theo quy định của Nghị định số
06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công
chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ
quy định những người là công chức.
- Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà
nước từ tỉnh đến cấp huyện đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức hành chính
và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.
- Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cơ quan của tỉnh, cấp huyện thuộc
diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân
chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ ở cấp xã.
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b) Thăng hạng CDNN lên chuyên viên chính, bao gồm: Viên chức (xếp
lương chuyên viên), làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ,
quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp làm
chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành
trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện mà
không phải là công chức được xác định theo Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày
25/01/2010 của Chính phủ và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011
của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày
25/01/2010 của Chính phủ.
c) Thăng hạng lên Giảng viên chính (hạng II), Giáo viên trung học cơ sở
hạng I, Giáo viên trung học phổ thông hạng II: Viên chức giảng dạy trong cơ sở
giáo dục đại học, cao đẳng, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, đang
giữ chức danh nghề nghiệp: Giảng viên hạng III (Mã số: V.07.01.03), Giáo viên
trung học cơ sở hạng II (Mã số: V.07.04.11), Giáo viên trung học phổ thông
hạng III (Mã số: V.07.05.15).
2.2. Về tiêu chuẩn, điều kiện được xác định theo tiêu chuẩn ngạch, CDNN
viên chức, theo nhóm, cụ thể:
- Đối với nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính: căn cứ
quy định về tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của từng ngạch công chức (hoặc viên
chức hành chính) đăng ký lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương để
xác định tiêu chuẩn, điều kiện (chuyên viên chính, kiểm lâm chính, thanh tra
viên chính,…);
- Đối với thăng hạng viên chức giảng viên, giáo viên: căn cứ quy định về
tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp đăng ký thăng hạng để xác
định tiêu chuẩn, điều kiện.
2. Các biểu báo cáo gồm:
a) Đối với cán bộ, công chức:
- Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có, số ngạch công chức
theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, số ngạch công chức còn thiếu theo
Đề án vị trí việc làm và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch
công chức năm 2020 (theo mẫu 1a đính kèm);
- Danh sách cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch
công chức năm 2020 (theo mẫu 1b đính kèm).
(Lưu ý: Đối với công chức cấp huyện đăng ký phải giữ chức vụ lãnh đạo,
quản lý cấp phòng trở lên).
b) Đối với viên chức:
- Báo cáo số lượng, cơ cấu CDNN viên chức hành chính trong đơn vị sự
nghiệp công lập hiện có, CDNN viên chức còn thiếu so với Đề án vị trí việc làm
được phê duyệt và đề nghị số lượng thăng hạng viên chức hành năm 2020 (theo
mẫu 2a đính kèm);
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- Báo cáo số lượng, cơ cấu CDNN viên chức giảng viên, giáo viên trong
đơn vị sự nghiệp công lập hiện có, CDNN viên chức còn thiếu so với Đề án vị
trí việc làm được phê duyệt và đề nghị số lượng thăng hạng CDNN viên chức
năm 2020 (theo mẫu 2b đính kèm);
- Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng CDNN
viên chức năm 2020 (theo mẫu 2c đính kèm).
3. Một số lưu ý
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 29
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ được sửa đổi, bổ
sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của
Chính phủ để xác định nhu cầu nâng ngạch công chức; căn cứ khoản 1 Điều 8
Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về
CDNN và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức để xác định điều
kiện và đăng ký nhu cầu thăng hạng CDNN viên chức;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về tính
chính xác của các nội dung báo cáo. Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương
không có nhu cầu nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức thì báo
cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, CDNN viên chức hiện có;
- Riêng đối với báo cáo đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên
chức là giảng viên, giáo viên, đề nghị các địa phương báo cáo bằng văn bản về
Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp chung theo phân cấp quản lý của tỉnh; đồng
thời gửi qua địa chỉ email: phongtccb.sogialai@moet.edu.vn trước ngày 20/02/2020
để tổng hợp chung của tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản
ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức cán bộ, điện thoại
02693821141 để được hướng dẫn.
- Không đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức chưa đủ điều kiện,
tiêu chuẩn (về thời gian giữ ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp, vị trí công tác,
văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ của ngạch dự thi, chứng chỉ ngoại ngữ,
tin học, đề án,…) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký danh sách
cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện nâng ngạch, thăng hạng của cơ quan,
đơn vị, địa phương mình.
4. Thời hạn gửi báo cáo
Báo cáo đăng ký nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên
viên chính hoặc tương đương năm 2020 của tỉnh (kèm theo file mềm bằng
Microsoft Office Excel, font chữ Times New Roman) về Sở Nội vụ bằng văn
bản và đồng thời gửi theo địa chỉ email: ccvc.snv@gialai.gov.vn và
ccvcsnv@gmail.com trước ngày 24/02/2020 để tổng hợp, báo cáo đề xuất
UBND tỉnh. Quá thời hạn nói trên, cơ quan, đơn vị, địa phương nào không đăng
ký xem như không có nhu cầu và không bổ sung bất kỳ trường hợp nào sau khi
UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ thống nhất Đề án nâng ngạch, thăng hạng viên
chức theo quy định.
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Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng
Công chức - Viên chức, điện thoại 02693823061) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Đăng website Sở Nội vụ;
- Vebsite Sở GD&ĐT (để phối hợp);
- Lưu: VT, CCVC.
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