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                     Kính gửi:  

                                  - Các sở, ban, ngành; 

                        - UBND các huyện, thành phố; 

                        - Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 

      - Các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh. 

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, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh tổ chức kỳ thi 

nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022 của tỉnh Nam Định, 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, 

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các tổ chức 

Hội đặc thù được giao chỉ tiêu biên chế rà soát, đăng ký nhu cầu dự thi nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022 như sau: 

I. Đối với công chức trong cơ quan hành chính nhà nước: 

1. Xác định số lượng, cơ cấu công chức chuyên ngành hiện có, số lượng 

công chức ứng với ngạch dự thi còn thiếu theo yêu cầu vị trí việc làm và đề xuất 

chi tiêu nâng ngạch công chức năm 2022 cho công chức thuộc cơ quan, đơn vị 

(theo Biểu 1A).  

Hiện nay Bộ Nội vụ chưa có văn bản hướng dẫn về xác định cơ cấu ngạch 

công chức, vì vậy các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Danh mục vị trí việc làm đã được 

UBND tỉnh phê duyệt, mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm 

và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm (quy định tại khoản 3 

Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP)1 để xác định nhu cầu cơ cấu ngạch của cơ 

quan, đơn vị.  

2. Thống kê, rà soát tiêu chuẩn ngạch của tất cả công chức hiện có mặt 

của cơ quan, đơn vị đến thời điểm 01/5/2022 (theo Biểu số 2A). 

3. Lập Danh sách công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thi 

nâng ngạch năm 2022 tính đến ngày 01/5/2022 của cơ quan, đơn vị (theo Biểu 

3A). 

                   
1 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. 
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Trên cơ sở rà soát, thống kê tiêu chuẩn ngạch công chức hiện có của cơ 

quan, đơn vị và nhu cầu bố trí cơ cấu ngạch theo vị trí việc làm, các sở ban 

ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phổ biến, đề xuất công chức 

có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có nhu cầu đăng ký dự thi nâng ngạch và ngạch dự 

thi. Lập Danh sách và gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh. 

II. Đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và người 

làm việc trong các tổ chức hội đặc thù được giao chỉ tiêu biên chế. 

1. Các cơ quan, đơn vị báo cáo số lượng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 

từng chức danh viên chức năm 2022 (theo Biểu 1B). 

2. Thống kê, rà soát tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của tất cả viên 

chức hiện có mặt của cơ quan, đơn vị đến thời điểm 01/5/2022 (theo Biểu số 

2B). 

3. Lập Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp năm 2022 tính đến ngày 01/5/2022 của cơ quan, 

đơn vị (theo Biểu 3B).  

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị thống kê tất cả số lượng và cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp viên chức hiện có mặt đến 01/5/2022 và nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng 

của từng hạng viên chức. Riêng viên chức trong các trường mầm non, tiểu học, 

THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 

Trung tâm Hướng nghiệp, … đã thực hiện rà soát theo Thông tư số 01, 02, 03, 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì không phải 

thống kê theo Biểu này. 

(Có Biểu 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B và Đề cương báo cáo kèm theo Công văn này) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu 

cầu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

theo Đề cương và các Biểu mẫu trên, gửi về  Sở Nội vụ trước ngày 22/4/2022. 

Sau thời gian trên, cơ quan, đơn vị nào không gửi Báo cáo và Danh sách cử 

công chức, viên chức có nhu cầu dự thi thì coi như đơn vị đó không có nhu cầu 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Bản mềm các Biểu 1A, 2A, 3A, 

1B, 2B, 3B các đơn vị gửi về địa chỉ mail: Tcbm.snvnamdinh2021@gmail.com. 

Công chức, viên chức được cơ quan, đơn vị cử dự thi nâng ngạch, thăng 

hạng có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi tổng hợp, thẩm định 

nhu cầu đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng của các cơ quan, đơn vị trong toàn 

tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định, Sở Nội vụ sẽ có văn bản thông báo 

ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được đăng ký dự thi và hạn 

nộp Hồ sơ dự thi. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị 

phản ánh về Sở Nội vụ (qua phòng Tổ chức Bộ máy) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Phòng Nội vụ các huyện, tp; 

- Ban Tổ chức Nội vụ huyện Vụ Bản; 

- VP Sở; 

- Wesite Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TCBM. (HTC2b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

                 Triệu Đức Hạnh 

 



ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Rà soát, đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức năm 2022 của  

 

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; 

 Thực hiện Công văn số …. /SNV-TCBM ngày …/3/2022 của Sở Nội vụ về 

việc rà soát, đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 

2022,, Sở ...., UBND huyện …., Đơn vị sự nghiệp báo cáo tình hình rà soát, thống kê 

ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có và đăng ký nhu cầu dự thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022 như sau: 

I. Đối với công chức trong cơ quan hành chính nhà nƣớc: 

1. Số biên chế giao, số lượng, cơ cấu công chức chuyên ngành hiện có, số 

lượng công chức ứng với ngạch dự thi còn thiếu theo yêu cầu vị trí việc làm và đề 

xuất chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2022 cho công chức thuộc cơ quan, đơn vị 

(theo Biểu 1A, 2A, 3A) như sau: 

a) Số biên chế giao năm 2022: 

b) Số lượng, cơ cấu công chức hiện có: Hiện cơ quan có … công chức, cơ cấu 

ngạch hiện giữ như sau: 

- Chuyên viên cao cấp và tương đương: … người. 

- Chuyên viên chính và tương đương: … người. Nếu có ngạch khác tương 

đương chuyên viên chính thì liệt kê rõ tên ngạch và số lượng (ví dụ: Kế toán viên 

chính, Kiểm lâm viên chính, …) 

- Chuyên viên và tương đương: .. người. Nếu có ngạch khác tương đương 

chuyên viên thì liệt kê rõ tên ngạch và số lượng. 

- Cán sự và tương đương (lương A0): … người. 

- Nhân viên và tương đương: Lương bảng B (1,86 đến 4,06): … người. 

- Ngạch khác: … người (ghi rõ ngạch gì). 

c) Nhu cầu bố trí theo VTVL: 

- Chuyên viên cao cấp và tương đương: … người. 

- Chuyên viên chính và tương đương: … người. Nếu có ngạch khác tương 

đương chuyên viên chính thì liệt kê rõ tên ngạch và số lượng (ví dụ: Kế toán viên 

chính, Kiểm lâm viên chính, …) 

- Chuyên viên và tương đương: … người. Nếu có ngạch khác tương đương 

chuyên viên thì liệt kê rõ tên ngạch và số lượng. 



- Cán sự và tương đương (Lương A0): .. người. 

- Nhân viên và tương đương: Lương bảng B (1,86 đến 4,06): .. người. 

- Ngạch khác: … người (ghi rõ tên ngạch gì) 

d) Đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch công chức và số lượng công chức cử dự thi 

nâng ngạch: 

- Đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch công chức: … chỉ tiêu. Trong đó nêu rõ chỉ tiêu 

của từng ngạch công chức đề nghị. 

+ Nâng ngạch lên Chuyên viên chính: … chỉ tiêu. 

+ Nâng ngạch lên Chuyên viên: …  chỉ tiêu. 

+ Nâng ngạch lên Cán sự: … chỉ tiêu. 

+ Nâng ngạch lên Kế toán viên: .. chỉ tiêu. 

+ Nâng ngạch lên ngạch …: …chỉ tiêu. 

- Số lượng công chức đủ điều kiện cử dự thi nâng ngạch: … người. Trong đó: 

+ Nâng ngạch lên Chuyên viên chính: .. người. 

+ Nâng ngạch lên Chuyên viên: … người. 

+ Nâng ngạch lên Cán sự: … người. 

+ Nâng ngạch lên Kế toán viên: .. người. 

+ Nâng ngạch lên ngạch …: …người. 

2. Đánh giá chung về việc thực hiện ngạch, lương và cơ cấu ngạch công chức 

trong cơ quan, đơn vị. 

a) Ưu điểm: 

b) Hạn chế: 

c) Ý kiến, đề xuất: 

II. Đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và ngƣời làm 

việc trong các tổ chức hội đặc thù đƣợc giao chỉ tiêu biên chế. 

1. Báo cáo số lượng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có và đề 

nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của từng chức danh viên 

chức năm 2022 (theo Biểu 1B, 2B, 3B). 

a) Số lượng người làm việc được giao năm 2022: 

b) Số lượng, cơ cấu viên chức hiện có: Hiện cơ quan, đơn vị có … viên chức, 

cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ như sau: 

- Chức danh nghề nghiệp hạng I: … người. 

- Chức danh nghề nghiệp hạng II: … người.  



- Chức danh nghề nghiệp hạng III: ... người.  

- Chức danh nghề nghiệp hạng IV: … người. 

- Chức danh nghề nghiệp khác: … người (ghi rõ CDNN gì). 

c) Nhu cầu bố trí theo VTVL: 

- Chức danh nghề nghiệp hạng I: … người. 

- Chức danh nghề nghiệp hạng II: … người.  

- Chức danh nghề nghiệp hạng III: ... người.  

- Chức danh nghề nghiệp hạng IV: … người. 

- Chức danh nghề nghiệp khác: … người (ghi rõ CDNN gì). 

d) Đề xuất chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức 

cử dự thi hoặc xét thăng hạng: 

- Đề xuất chỉ tiêu thăng hạng CDNN viên chức: … chỉ tiêu. Trong đó nêu rõ 

chỉ tiêu của từng hạng CDNN đề nghị. 

- Số lượng viên chức đủ điều kiện cử dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN: … người. 

2. Đánh giá chung về việc thực hiện Chức danh nghề nghiệp, lương và cơ cấu 

chức danh nghề nghiệp trong cơ quan, đơn vị. 

a) Ưu điểm: 

b) Hạn chế: 

c) Ý kiến, đề xuất: 

 (Có Biểu 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B kèm theo Báo cáo này) 

 



SỞ BAN NGÀNH, UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ

Số 

thiếu 

theo vị 

trí việc 

làm

Chỉ 

tiêu 

đăng 

ký

Số 

thiếu 

theo vị 

trí việc 

làm

Chỉ 

tiêu 

đăng 

ký

Số 

thiếu 

theo vị 

trí việc 

làm

Chỉ 

tiêu 

đăng 

ký

Số 

thiếu 

theo vị 

trí việc 

làm

Chỉ 

tiêu 

đăng 

ký

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

GIÁM ĐỐC SỞ, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THỦ TRƢỞNG ĐVSN

Số lƣợng công chức hiện có mặt đến 01/5/2022
Nhu cầu bố trí theo vị trí việc làm 

(bằng tổng số hiện có chia ra theo VTVL)

Chuyên viên 

cao cấp hoặc 

tƣơng đƣơng

Chuyên viên 

chính hoặc 

tƣơng đƣơng
Chuyên 

viên 

chính

 hoặc 

tƣơng 

đƣơng

Chuyên 

viên 

hoặc 

tƣơng 

đƣơng

Cán sự

 hoặc 

tƣơng 

đƣơng

Chuyên viên 

hoặc tƣơng 

đƣơng
Chuyên 

viên 

cao cấp 

và 

tƣơng 

đƣơng

Chuyên 

viên 

chính 

và 

tƣơng 

đƣơng

Nhân 

viên

 hoặc 

tƣơng 

đƣơng

Ngƣời lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

SỐ LƢỢNG, CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HIỆN CÓ, SỐ LƢỢNG CÔNG CHỨC ỨNG VỚI NGẠCH DỰ THI CÕN THIẾU 

THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỀ XUẤT CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2022

BIỂU 1A

(Kèm theo Công văn số      /SNV-TCBM ngày    tháng    năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định)

Chuyên 

viên 

hoặc 

tƣơng 

đƣơng

Cán sự 

hoặc 

tƣơng 

đƣơng

Nhân 

viên 

hoặc 

tƣơng 

đƣơng

Đăng ký chỉ tiêu nâng ngạch 

(bằng số nhu cầu bố trí theo VTVL trừ đi số hiện có)Tổng số 

biên 

chế 

công 

chức 

đƣợc 

giao 

năm 

2022

Cán sự và 

tƣơng đƣơng

Stt
Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị
Tổng 

số

Chuyên 

viên 

cao cấp

 hoặc 

tƣơng 

đƣơng 



SỞ BAN NGÀNH, UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, ĐVSNCL THUỘC TỈNH, HỘI …

Nam Nữ

Tên 

CDNN 

hiện giữ

Mã số 

CDNN 

hiện giữ

Bậc
Hệ số 

lƣơng

Trình độ 

chuyên 

môn (ghi 

rõ ngành, 

chuyên 

ngành)

Trình độ 

lý luận 

chính trị

Trình độ 

Quản lý 

nghề 

nghiệp 
(Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo hạng 

CDNN hiện 

giữ và hạng 

có nhu cầu 

đăng ký dự 

thi)

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngƣời lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

BIỂU 2B

GIÁM ĐỐC SỞ, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THỦ TRƢỞNG ĐVSN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN hiện giữ

Ghi chú

TỔNG HỢP DANH SÁCH VIÊN CHỨC HIỆN CÓ MẶT CỦA ĐƠN VỊ TÍNH ĐẾN NGÀY 01/5/2022

(Kèm theo Công văn số      /SNV-TCBM ngày    tháng    năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định)

Stt Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc (ghi 

rõ phòng 

ban, đơn 

vị) 

Thời gian 

giữ CDNN 

(kể cả thời 

gian giữ 

ngạch và 

hạng 

CDNN 

tƣơng 

đƣơng, 

không tính 

thời gian 

tập sự)

Mức lƣơng hiện hƣởng

Danh sách này có … người.
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