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KẾ HOẠCH 

 Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối 

với viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Sóc Trăng, năm 2021 

 

   

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

cảu Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về 

việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Triển khai thực hiện Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 14/8/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng, năm 

2021 cụ thể như sau: 

I. Nội dung công việc và tiến độ thực hiện 

Stt 
Nội dung công 

việc 
Thời gian dự kiến 

Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

1 

Tham mưu UBND 

tỉnh thành lập Hội 

đồng và Ban Giám 

sát kỳ xét thăng 

hạng 

Sau khi UBND tỉnh Ban 

hành Đề án xét thăng 

hạng 

Sở Y tế  

2 

Thông báo tiếp 

nhận hồ sơ dự xét 

thăng hạng 

Sau khi UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch  xét thăng 

hạng, (từ 20/8/2021 đến 

20/9/2021) 

Sở Y tế  

3 

Thông báo kết quả 

xét duyệt hồ sơ đủ 

điều kiện, chưa đủ 

điểu kiện dự xét 

thăng hạng 

Sau khi UBND tỉnh phê 

duyệt danh sách, (từ 

01/10/2021đến 

03/10/2021) 

Sở Y tế 

Niên yết 

tại Sở Y 

tế; trang 

Wed SYT. 

4 Hội đồng tổ chức Từ ngày 05/10/2021 đến Hội đồng xét  

  DỰ THẢO 
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họp xét và thông 

qua kết quả hồ sơ 

trúng tuyển, không 

trúng tuyển 

07/10/2021  thăng hạng 

5 

Trình Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết 

định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng 

hạng và danh sách 

viên chức trúng 

tuyển 

Từ ngày 07/11/2021 đến 

ngày 10/11/2021 

Thường trực 

Hội đồng 
 

6 

Thông báo kết quả 

xét và danh sách 

viên chức trúng 

tuyển 

Ngày 15/11/2021 
Thường trực 

Hội đồng 

Niên yết 

tại Sở Y 

tế; trang 

Wed SYT 

II. Nội dung, hình thức xét thăng hạng và nguyên tắc xác định người 

trúng tuyển 

1. Nội dung, hình thức xét thăng hạng 

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BYT ngày 

06/5/2021 của Bộ Y tế, cụ thể như sau: 

 a) Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 

được thực hiện thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo 

quy định của pháp luật. 

b) Hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

y tế bao gồm việc thẩm định hồ sơ dự xét theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

c) Nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

y tế bao gồm thẩm định việc đáp ứng yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ, tiêu chuẩn về 

trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề 

nghiệp dự xét thăng hạng. 

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

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

nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế được thực hiện 

theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 06/2021/TT-BYT ngày 06/5/2021 của Bộ Y 

tế quy định cụ thể như sau: 

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

chuyên ngành y tế là viên chức được Hội đồng xét thăng hạng thẩm định đạt đầy 

đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. 



3 

 

2.2. Trường hợp số lượng người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp nhiều hơn số lượng người làm việc của chức danh nghề 

nghiệp đó được xác định theo cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong Đề án vị trí việc 

làm của đơn vị sự nghiệp y tế công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Hội 

đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lựa chọn một trong các hình thức sau: 

a) Xem xét theo các thứ tự ưu tiên: thành tích nghiên cứu khoa học, ứng 

dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn đơn vị công tác; số năm giữ hạng 

chức danh nghề nghiệp hiện giữ; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức 

02 năm liền kề năm tổ chức xét thăng hạng. 

b) Xem xét thông qua kết quả kiểm tra, sát hạch. Việc kiểm tra, sát hạch 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

 III. Dự kiến thời gian, địa điểm và kinh phí tổ chức xét thăng hạng  

1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức xét thăng hạng 

- Thời gian: quý III, IV năm 2021. 

- Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét thăng hạng: tháng 9/2021, tại Sở Y tế 

3. Kinh phí tổ chức kỳ xét thăng hạng:  

Thực hiện 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 

dung phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III 

đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng, năm 2021chịu trách nhiệm tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên 

chức chuyên ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng, năm 2021 theo quy định tại Kế hoạch này 

và các quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Sở Y tế 

 - Thông báo công khai Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, năm 2021 tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. 

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí dự xét thăng hạng, quản lý và sử dụng theo 

quy định. 

- Thẩm định danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng 

hạng trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.(có tên trong danh sách được 
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cử dự xét thăng hạng ban hành kèm theo Đề án số 01 /ĐA-UBND ngày 14 

/08/2021). 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập 

Hội đồng xét thăng hạng và Ban giám sát kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng, năm 

2021. Thường trực Hội đồng xét thăng hạng đặt tại Sở Y tế. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV 

lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng, năm 2021 theo 

quy định. 

- Kịp thời báo cáo Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng 

IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng, năm 

2021những vấn đề vướng mắc, phát sinh. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng 

IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng, năm 2021./. 

          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

               CHỦ TỊCH 
 

Nơi nhận:                                    

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP.UBND tỉnh;                   
- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Y tế;                
- Lưu: TH,HC.           
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