
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÁC ÁI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-NV Bác Ái, ngày             tháng         năm 2021 
 

V/v đăng ký nhu cầu thi 

nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức hành 

chính năm 2021-2022 

 

 
Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

 
 

Tiếp nhận Công văn số 2806/SNV-QLNS ngày 07/9/2021 của Sở Nội vụ 

V/v đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính 

năm 2021-2022,   

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện tiến hành rà soát, báo cáo thực trạng số lượng, cơ cấu 

ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có của cơ quan, đơn vị và 

đăng ký nhu cầu bố trí cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức chuyên ngành hành chính (theo Mẫu Biểu số 1, Biểu số 2 

đính kèm Công văn này) - trên cơ sở đảm bảo phù hợp với cơ cấu ngạch công 

chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn 

vị(kể cả đơn vị trực thuộc - nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đối tượng đăng ký nhu cầu: 

2.1.Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên 

chính:  

a) Đối tượng đăng ký dự thi: - Cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính 

nhà nước cấp huyện; Viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị sự 

nghiệp công lập; viên chức đang làm việc tại các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ 

chức cán bộ, quản trị văn phòng, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không 

giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập; người 

làm việc trong tổ chức Hội đặc thù (được giao chỉ tiêu biên chế); Cán bộ, công 

chức, viên chức nêu trên thuộc diện trong quy hoạch, được cấp có thẩm quyền luân 

chuyển về giữ các chức vụ, chức danh lãnh đạo ở cấp xã.  

b) Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi: Đáp ứng đủ các điều kiện theo quy 

định tại khoản 3, 4 Điều 30 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ (đối với 

cán bộ, công chức), Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ (đối 

với viên chức) và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của ngạch chuyên viên chính theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 

02/2021/TT-BNV Bộ Nội vụ.  
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2.2. Thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chuyên viên và ngạch tương 

đương:  

a) Đối tượng đăng ký dự thi: Công chức trong cơ quan hành chính nhà nước 

hiện đang giữ ngạch Cán sự (các trường hợp đã được chuyển xếp, bổ nhiệm vào 

ngạch Cán sự theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ) 

hoặc ngạch tương đương (Kiểm lâm viên trung cấp, Văn thư viên trung cấp….). 

 b) Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi: Đáp ứng đủ các điều kiện theo quy 

định tại khoản 3, 4 Điều 30 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ và tiêu 

chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng 

ngạch đăng ký dự thi theo quy định của Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành 

(trong đó, đối với ngạch chuyên viên, ngạch văn thư viên; đối chiếu thực hiện theo 

3 tiêu chuẩn ngạch tương ứng quy định tại Điều 7 và Điều 11 Thông tư số 

02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ). 

3. Hồ sơ đăng ký dự thi:  

Đối chiếu thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP của Chính phủ (đối với cán bộ, công chức), Điều 36 Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ (đối với viên chức) và kèm theo các văn bản, 

hồ sơ có liên quan để xác định điều kiện, tiêu chuẩn tương ứng với ngạch đăng ký 

dự thi - trong đó, bao gồm Quyết định bổ nhiệm vào ngạch hiện giữ; 02 Quyết định 

của 02 kỳ nâng lương gần nhất (để xác định tiêu chuẩn về thời gian giữ ngạch dưới 

liền kề ngạch đăng ký dự thi); Quyết định của cấp có thẩm quyền cử tham gia Ban 

soạn thảo, Tổ biên tập,... văn bản quy phạm pháp luật; đề án, đề tài,... - kèm theo 

văn bản quy phạm pháp luật; Đề án, đề tài,… được phê duyệt (đối với trường hợp 

đăng ký dự thi lên chuyên viên chính) theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 

02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu dự thi (theo Mẫu Biểu số 1, 

Biểu số 2 đính kèm nêu trên) - kèm theo hồ sơ cá nhân đăng ký dự thi thuộc phạm 

vi quản lý, gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 25/9/2021 để tổng hợp. 

 4. Giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc 

tổng hợp và báo cáo nhu cầu thi nâng ngạch công chức năm 2021 gủi về Sở Nội vụ  

đúng thời gian quy định./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT  UBND huyện; 

- Lưu: VP UBND, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Ninh 
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