
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           

Số:         /SGDĐT-TCCB-CTTT 
V/v tổng hợp nhu cầu nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức 

năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày       tháng 4 năm 2022 

Kính gửi:   

 - Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; 

 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

  

 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 115/2012/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Thực hiện Công văn số 686/SNV-CCVC ngày 15/4/2022 của Sở Nội vụ về 

việc tổng hợp nhu cầu nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022. 

Để có cơ sở tham mưu triển khai thực hiện công tác nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức năm 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển 

khai thực hiện các nội dung, cụ thể như sau: 

1. Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của phòng, ban, đơn vị mình. Lập danh sách cán bộ, 

công chức, viên chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch, thăng hạng. 

2. Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành hiện có theo 

ngạch dự thi tương ứng với vị trí việc làm và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch, thăng 

hạng của từng ngạch công chức, viên chức. 

3. Báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức hiện 

có tương ứng với vị trí việc làm và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch, thăng hạng theo 

từng chuyên ngành. 

Lãnh đạo các phòng, ban, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về điều kiện, 

tiêu chuẩn của viên chức khi đề nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức của đơn vị (có Biểu mẫu báo cáo đính kèm). 

Các nội dung Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng TCCB-CTTT) 

trước ngày 26/4/2022 và đính kèm file mềm trên OMS để phục vụ công tác tổng 

hợp. Sau thời hạn nêu trên, nếu các phòng, ban, đơn vị nào không gửi báo cáo về 

thì xem như đơn vị đó không có nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng trong năm 2022. 

Nhận được Công văn này đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai 

thực hiện theo đúng nội dung và thời gian quy định./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB-CTTT (L).  

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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