
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHỢ MỚI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NV 
V/v lập danh sách viên chức dự thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp  

Chợ Mới, ngày 24 tháng 02 năm 2023 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đã ban hành 

Đề án số 03/ĐA-UBND  tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

từ hạng IV lên hạng III huyện Chợ Mới năm 2022. Để thực hiện công tác thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đảm bảo đúng quy định, Ủy ban nhân dân 

huyện đề nghị các đơn vị sự nghiệp thực hiện như sau: 

1. Căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp 

với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn 

của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn 

đăng ký dự thi quy định chi tiết tại Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 31/12/2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức từ hạng IV lên hạng III huyện Chợ Mới năm 2022. Thực hiện lập danh 

sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp (theo mẫu gửi kèm) gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội 

vụ) trước ngày 01 tháng 3 năm 2023. 

2. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện cử viên 

chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử tham dự thi thăng hạng và lưu giữ, 

quản lý hồ sơ đăng ký dự thi của viên chức theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần được giải đáp, liên hệ với 

phòng Nội vụ huyện Chợ Mới, số điện thoại liên hệ: 0209.3865.389 để được giải 

đáp. 

Với nội dung trên đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Phòng Nội vụ; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện 

(đăng Cổng thông tin điện tử);  

Gửi bản điện tử: 

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Lưu: VT, HĐTTH, Dương. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nguyễn Việt 
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