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THÔNG BÁO 

Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  

chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2022 

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của 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; Thông tư số 

06/2021/TT-BYT ngày 06/5/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, điều kiện 

thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong 

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

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 

46/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề 

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

IV lên hạng III năm 2022; Kế hoạch số 58/KH-SYT ngày 21/02/2023 của Sở Y 

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

IV lên hạng III năm 2022; Quyết định số 145/QĐ-SYT ngày 27/02/2023 của Sở 

Y tế về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2022 (gọi là Hội đồng xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức);  

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thông báo kế 

hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y 

tế từ hạng IV lên hạng III năm 2022 với nội dung chính như sau: 

1. Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 
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2022 theo Kế hoạch số 58/KH-SYT ngày 21/02/2023 của Sở Y tế đã được phê 

duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành; Quyết định số 175/QĐ-SYT ngày   

16/3/2023 của Giám đốc Sở Y tế về việc Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2022.  

2. 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. 

 3. 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. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức: 

 - Thời gian: Tháng 3 năm 2023. 

 - Địa điểm: Sở Y tế (số 48, đường Lò Văn Giá, Tp.Sơn La, tỉnh Sơn La). 

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

Y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2022  thông báo và đề nghị cơ quan, đơn vị gửi 

thông báo này đến từng viên chức dự xét thăng hạng được biết./. 

Nơi nhận:     
- Giám đốc Sở Y tế; 

- Sở Lao động & Thương binh xã hội; 

- Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Sơn La; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế; 

- Ban Giám sát theo QĐ số 163/QĐ-SYT; 

- Lưu: VT, TCCB, HS. 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Trần Thanh Bình 

 

 

 

 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2023-03-16T15:38:57+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Trần Thanh Bình<binhtt.syt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-16T15:51:58+0700
	Tỉnh Sơn La
	Sở Y tế<syt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




