
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /STP-VP Tuyên Quang, ngày 18 tháng 8 năm 2021 

V/v rà soát, bổ sung hồ sơ đăng ký  

dự thi thăng hạng viên chức hành 

chính năm 2021 

 

                   

 
Kính gửi:  

 

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp  

trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 
 

 

Căn cứ Văn bản số 2879/UBND -NC ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xây dựng Đề án thi nâng ngạch công chức, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp chỉ 

đạo:  

1. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện rà soát, bổ sung 

hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng viên chức năm 2021, đồng thời phải chịu trách 

nhiệm cá nhân trong việc đăng ký đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ theo 

quy định.  

- Nội dung, biểu mẫu chi tiết theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Văn bản số 

182/SNV-CCVC ngày 08/3/2021 của Sở Nội vụ về việc rà soát cơ cấu, số lượng và 

đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức năm 2021 gửi kèm theo Văn bản này. 

- Văn bản đăng ký và danh sách, hồ sơ viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự 

thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2021 gửi về Sở Tư pháp trước ngày 

26/8/2021 để tổng hợp, gửi Sở Nội vụ.  

Hết thời hạn nêu trên, nếu không gửi văn bản đăng ký và hồ sơ dự thi thì được 

hiểu đơn vị không có nhu cầu; Sở Tư pháp không tổng hợp đối với các hồ sơ không  

đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và không đảm đầy đủ thành phần theo quy định.  

2. Hồ sơ của viên chức đăng ký dự thi thăng hạng viên chức theo  quy định tại 

Điều 36 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 và Điều 10 Thông tư số 12/2012/TT-

BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề 

nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, cụ thể gồm:  

(1) Đơn xin dự thi thăng hạng viên chức; 

(2) Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2 ban hành kèm theo Thông tư số 

12/2012/TT-BNV), có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 



  

(3) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng viên 

chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính theo quy 

định.  

Lưu ý: Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức 

phải nêu rõ kết quả xếp loại chất lượng của viên chức trong năm công tác liền kề 

trước năm dự thi thăng hạng viên chức hành chính. 

(4) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

(Bằng đại học, chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước chuyên viên/chuyên viên 

chính (đối với dự thi từ cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính), 

chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên (đối với dự thi từ kế toán viên trung cấp 

lên kế toán viên), chứng chỉ ngoại ngữ, tin học…)) 

(5) Các yêu cầu khác theo quy định: Bản sao có chứng thực Quyết định tuyển 

dụng, Quyết định lương hiện hưởng, Quyết định bổ nhiệm ngạch, hạng. 

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng có 

kích thước 250 x 340 x 5 mm./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Như trên (thực hiện); 
- Trang TTĐTSTP; 
- Lưu: VT, VP.Gi. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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