UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ NỘI VỤ
Số: 130 /SNV-CCVC
V/v đăng ký chỉ tiêu và danh sách dự
thi nâng ngạch công chức năm 2018.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01năm 2018

Kính gửi:
- Các cơ quan hành chính cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ
quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị
định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày
09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ
về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các
ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công
chức;
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về
việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà
nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2018,
Để kịp thời tổng hợp chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức ngạch hành chính
hoặc tương đương năm 2018 trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định,
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vị trí việc làm và cơ cấu ngạch
công chức của cơ quan, đơn vị mình, đăng ký chỉ tiêu, lập danh sách công chức
có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức ngạch hành chính
hoặc tương đương năm 2018 (theo các biểu mẫu đính kèm) và gửi về Sở Nội vụ
trước ngày 28/2/2018, đồng thời gửi file qua địa chỉ email:
leanh130117@gmail.com. Sau thời hạn trên, cơ quan, đơn vị chưa gửi chỉ tiêu,
danh sách xem như không có nhu cầu thi nâng ngạch công chức ngạch hành
chính hoặc tương đương năm 2018.
1. Đối tượng đăng ký dự thi nâng ngạch năm 2018:
- Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh và
các cơ quan hành chính trực thuộc Sở;
- Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan hành chính cấp huyện;

- Công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh theo quy định tại
Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi:
Cán bộ, công chức được đăng ký thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn,
điều kiên sau đây:
a. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên
tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị và
phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời
gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
b. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc
làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong
cùng ngành chuyên môn;
Riêng đối với tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên cao
cấp, theo quy định của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính
trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thì vị
trí việc làm để xét dự thi là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng
hợp chiến lược ở các bộ, ban, ngành Trung ương, Lãnh đạo UBND, HĐND và
người đứng đầu Sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh. Trường hợp công
chức là cấp phó của người đứng đầu sở, ban, ngành và tương đương thì phải là
cấp ủy viên cấp tỉnh hoặc được giao quyền, phụ trách cơ quan, đơn vị.
c. Đáp ứng các yêu cầu về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, đề
tài, đề án và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch
công chức đăng ký dự thi.
3. Hồ sơ đăng ký dự thi.
a. Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết
định số02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), có xác
nhận của cơ quan sử dụng công chức;
b. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức
theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định
24/2010/NĐ-CP;
c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của công chức theo yêu cầu của ngạch
đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch;
đ. Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công
chức dự thi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức được bỏ vào một phong bì đựng
riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 1
Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban

hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ,
công chức).
4. Các biểu mẫu bao gồm:
- Biểu 01-SLCC: Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức và đề nghị số
lượng chỉ tiêu nâng ngạch công chức ngạch hành chính hoặc tương đương năm
2018.
- Biểu 02-Nhucau: Báo cáo số lượng công chức hiện có và đăng ký nhu
cầu cử công chức có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức
ngạch hành chính hoặc tương đương năm 2018.
- Biểu 03-DSnangngach: Danh sách công chức có đủ các điều kiện, tiêu
chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch công chức ngạch hành chính hoặc tương
đương năm 2018.
Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở,
UBND huyện, thành phố, đề nghị Sở chủ quản và UBND các huyện, thành phố
triển khai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và tổng hợp gửi về Sở Nội vụ theo
các nội dung trên.
Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị
liên hệ Phòng Công chức viên chức thuộc Sở Nội vụ (điện thoại:
02543.511.593) để được giải thích, hướng dẫn thêm./.
(Các biểu mẫu được đăng tải trên website Cải cách hành chính:
www.cchc.baria-vungtau.gov.vn và Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ:
www.sonoivu.baria-vungtau.gov.vn).
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Phòng Nội vụ các huyện, TP;
- Đăng website CCHC tỉnh; SNV tỉnh;
- Lưu: VT.
VA-CCVC.
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