
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ

Số:         /SNV-CCVC
V/v bổ sung hồ sơ, số liệu báo cáo về 
cơ cấu ngạch công chức, chức danh 
nghề nghiệp viên chức năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng       năm 2021

                        Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 
15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 
Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ 
quy định những người là công chức; Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP 
ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư  số 
06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi 
tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 
chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức; Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 
ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Để xây dựng Đề án thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành 
chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2021, Sở Nội vụ 
đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau gọi tắt là cơ 
quan, đơn vị) nộp báo cáo thực trạng số lượng cơ cấu ngạch công chức, hạng 
viên chức (mẫu số 01) danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, 
điều kiện dự thi nâng ngạch, thăng hạng (mẫu số 02, mẫu số 03) và hồ sơ của 
từng cán bộ, công chức, viên chức đề nghị dự thi về Phòng Công chức, viên 
chức, Sở Nội vụ (Đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nộp hồ sơ năm 2020 
thì bổ sung những hồ sơ còn thiếu như: Phiếu đánh giá xếp loại CB, CC, VC 
năm 2020; Sơ yếu lý lịch;...), cụ thể như sau:
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I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối tượng đăng ký thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính

Cán bộ, công chức đang công tác ở vị trí việc làm quy định ngạch cao nhất 
là chuyên viên chính, cụ thể:

a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-
CP và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (trừ người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập được Ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc UBND cấp 
tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND cấp huyện mà Luật sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 
Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 quy định không phải là công chức);

b) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức đang công tác trong 
các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện được xếp lương theo ngạch, bậc công 
chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh 
đang đảm nhiệm;

c) Các đối tượng theo quy định tại điểm a và điểm b ở trên 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.

2. Đối tượng đăng ký thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên 
viên chính

Viên chức đang giữ chức vụ quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập; Viên 
chức làm việc trong các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ 
chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề 
nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập có đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên 
chính theo quy định và theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thi nâng ngạch công chức, thi thăng 
hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều 
kiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (đối với cán bộ, 
công chức) và Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đối với viên chức); đảm 
bảo tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên chính theo quy định tại Thông tư số 
02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, phải 
đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
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a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 
2020; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, 
không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại 
Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 
chức (đối với cán bộ, công chức) và Điều 56 Luật Viên chức đã được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công 
chức và Luật Viên chức (đối với viên chức);

b) Hiện đang giữ ngạch, chức danh chuyên viên (mã số 01.003) và có năng 
lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với 
ngạch, chức danh chuyên viên chính (mã số 01.002);

c) Có thời gian giữ ngạch, chức danh chuyên viên và tương đương từ đủ 09 
năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương 
đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 
năm (đủ 12 tháng) tính đến hết ngày 30/6/2021;

d) Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương đã tham gia xây 
dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, 
chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công 
chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban 
hành hoặc nghiệm thu.

2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm 
tương ứng với ngạch, chức danh chuyên viên chính, cụ thể:

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật về ngành, lĩnh vực 
công tác và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực 
quản lý;

b) Có khả năng tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự 
án, chương trình hành động và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, quy định 
về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương công tác;

c) Nắm được tình hình và xu thế phát triển của ngành, lĩnh vực công tác 
trong nước và thế giới; có khả năng tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý 
thông tin quản lý;

d) Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có kỹ năng soạn 
thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu;
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đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại 
ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 
phù hợp với ngành; lĩnh vực công tác;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn 
ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Sơ yếu lý lịch: Được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn cuối cùng 
nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch, thăng hạng, có xác nhận của cơ quan quản lý, sử 
dụng công chức, viên chức.

a) Đối với cán bộ, công chức: Theo mẫu số 2c-BNV/2008 ban hành kèm 
theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; 

b) Đối với viên chức: Theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông 
tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ.  

2. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng 
cán bộ, công chức, viên chức về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi năm 
2020;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức theo 
yêu cầu của ngạch chuyên viên chính được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

4. Bản sao các quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm vào ngạch 
chuyên viên, quyết định lương gần nhất, quyết định bổ nhiệm vào chức vụ hiện 
giữ;

5. Bản sao các quyết định cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Ban chỉ 
đạo, Ban chủ nhiệm....đề tài, đề án, văn bản quy phạm pháp luật và văn bản 
nghiệm thu theo quy định;

(Lưu ý: Các loại văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải được 
công chứng, dịch thuật sang Tiếng Việt. Trường hợp tốt nghiệp đại học, sau đại 
học học bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam phải có giấy xác nhận học bằng 
tiếng nước ngoài tại Việt Nam của cơ sở đào tạo; trường hợp tốt nghiệp đại học, 
sau đại học tại nước ngoài phải có giấy xác nhận văn bằng do Trung tâm công 
nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
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Hồ sơ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức được đựng riêng 1 bì có kích 
thước 250 x 340 x 5 mm).

Để đảm bảo việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức được 
thực hiện theo đúng quy định, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi danh 
sách kèm hồ sơ cá nhân của từng cán bộ, công chức, viên chức về Sở Nội vụ 
trước ngày 10/8/2021 để tổng hợp xây dựng Đề án trình UBND tỉnh báo cáo Bộ 
Nội vụ (đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: 
ngothihuonglan1975@gmail.com). Hết thời hạn trên, nếu cơ quan, đơn vị 
không gửi danh sách và hồ sơ thì coi như không có nhu cầu thi nâng ngạch công 
chức, thăng hạng viên chức năm 2021./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Hùng
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