
 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  

đối với giảng viên, bác sĩ từ hạng III lên hạng II năm 2020 

  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

02/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;  

 Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về 

quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập; Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2010 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ; Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 quy định 

điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo đại học công lập; Thông tư số 29/2017/TT-BYT 

ngày 10/7/2017 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành y tế; 

 Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều phân cấp 

quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 

20/12/2013; 

 Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức đối với giảng viên, bác sĩ từ hạng III lên hạng II năm 2020, 

 Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với giảng 

viên, bác sĩ từ hạng III lên hạng II năm 2020 ban hành kế hoạch thực hiện như sau: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên đại học, bác sĩ có 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được xét thăng hạng viên chức phù hợp 

với vị trí việc làm. 

- Động viên, khuyến khích đội ngũ viên chức học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp 

giáo dục đại học, y tế công lập trong tình hình mới.  

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải bình đẳng, công 

khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật. 

- Viên chức dự xét thăng hạng phải có đủ hồ sơ và các minh chứng theo quy 

định; đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng. 

 II. Chỉ tiêu và hồ sơ đủ điều kiện dự xét thăng hạng 

 1. Xét thăng hạng đối với giảng viên hạng III lên giảng viên chính hạng II  

 - Chỉ tiêu được Bộ Nội vụ thống nhất: 09 chỉ tiêu. 

 - Hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét: 09 người. 

 2. Xét thăng hạng đối với bác sĩ hạng III lên bác sĩ chính hạng II  

 - Chỉ tiêu được Bộ Nội vụ thống nhất: 02 chỉ tiêu. 

 - Hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét: 02 người. 

(Có danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức giảng viên, bác sĩ kèm theo) 

 II. Nội dung, hình thức, cách tính điểm và xác định người trúng 

tuyển kỳ xét thăng hạng  

 1. Nội dung, hình thức, cách tính điểm 

 a) Đối với xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học từ 

hạng III lên hạng II 

 - Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thông qua việc xét hồ 

sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề với 

hạng hiện giữ và thẩm định, quy đổi điểm công trình khoa học. 

 - Thẩm định, quy đổi điểm công trình khoa học đối với viên chức dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đã đảm bảo yêu cầu về hồ sơ theo quy 

định tại Điều 5 Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

 - Công trình khoa học quy đổi thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 

Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 - Cách tính điểm quy đổi thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 
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Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 b) Đối với xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bác sĩ từ hạng III lên 

hạng II 

 - Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ bác sĩ hạng III     

lên bác sĩ chính hạng II thực hiện thông qua việc thẩm định hồ sơ dự xét thăng 

hạng theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề với hạng 

hiện giữ. 

 - Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải bảo đảm đúng nguyên 

tắc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của chức danh xét thăng hạng. Viên chức 

đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải có đủ các tiêu chuẩn, điều 

kiện và hồ sơ theo quy định tại Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 29/2017/TT-BYT 

ngày 07/10/2017 của Bộ Y tế.  

 2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức  

 a) Đối với xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học 

 Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

giảng viên hạng III lên giảng viên chính hạng II là viên chức đạt điều kiện quy 

định tại Điều 3 Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT và có điểm công trình khoa 

học đạt tối thiểu 06 (sáu) điểm.  

 b) Đối với xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bác sĩ 

 Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành y tế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 

số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ. Viên chức trúng tuyển kỳ 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. 

 III. Thời gian, địa điểm tổ chức và lệ phí dự xét  

 1. Thời gian tổ chức thẩm định hồ sơ dự xét thăng hạng: Dự kiến xong 

trong tháng 5/2020. Địa điểm: Tại Sở Nội vụ. 

 2. Lệ phí dự xét: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí dự xét tại Bộ phận một cửa, 

Sở Nội vụ trước ngày tổ chức xét thăng hạng. Theo quy định tại Thông tư số 

228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

công chức, viên chức, thí sinh tham dự xét thăng hạng nộp lệ phí là 700.000 

đồng/thí sinh. 

 IV. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Trường Đại học Tân Trào tổ chức thực 

hiện kế hoạch xét thăng hạng viên chức đối với giảng viên, bác sĩ từ hạng III lên 

hạng II năm 2020. 
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- Tham mưu giúp Hội đồng xét thăng hạng thành lập Ban Thẩm định hồ sơ 

để tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.  

- Tham mưu với Hội đồng xét thăng hạng trình cấp có thẩm quyền quyết 

định công nhận kết quả xét thăng hạng, thông báo công khai kết quả xét thăng 

hạng theo quy định hiện hành.  

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực 

hiện kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. 

 2. Sở Y tế, Trường Đại học Tân Trào 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện kế hoạch xét thăng hạng viên 

chức đối với giảng viên, bác sĩ từ hạng III lên hạng II năm 2020.  

- Thông báo Kế hoạch xét thăng hạng đến viên chức đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn dự xét thăng hạng để thí sinh bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh 

chứng theo quy định. 

Kế hoạch này được niêm yết tại trụ Sở Nội vụ; Sở Y tế, Trường Đại học 

Tân Trào, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của 

Sở Nội vụ, Sở Y tế, Trường Đại học Tân Trào./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ (Báo cáo); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ 

- Sở Y tế; 

- Trường ĐH Tân Trào; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 

- TP Nội chính; 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG 

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Nguyễn Thế Giang 
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