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V/v đề nghị cử công chức, viên chức đủ 

điều kiện thi nâng ngạch, thăng hạng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ. 

 Ngày 30/11/2019, Bộ Nội vụ có Công văn số 5954/BNV-CCVC nhất trí với 

Đề án thi nâng ngạch công chức, Đề án thi thăng hạng viên chức của Bộ Tư pháp 

với chỉ tiêu nâng ngạch, thăng hạng cụ thể như sau: 

 - Nâng ngạch công chức: Chuyên viên chính 26 chỉ tiêu, kế toán viên chính 

01 chỉ tiêu, chuyên viên 02 chỉ tiêu. 

 - Thăng hạng viên chức: Chuyên viên chính 23 chỉ tiêu, kế toán viên chính 

04 chỉ tiêu, kế toán viên 01 chỉ tiêu, chuyên viên 05 chỉ tiêu và 26 chỉ tiêu thăng 

hạng lên giảng viên chính. 

 Ngày 05/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1003/QĐ-BTP 

ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức 

hành chính và thăng hạng viên chức từ chức danh giảng viên lên giảng viên chính 

năm 2019 của Bộ Tư pháp.  

Thực hiện Đề án thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và Kế 

hoạch tổ chức thi nêu trên, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị rà soát, lập 

danh sách công chức, viên chức được đơn vị cử đi dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

(đề nghị tách rõ những người trong danh sách cũ trước đây đã đăng ký và những 

người phát sinh mới ngoài danh sách cũ) bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi 

theo quy định của pháp luật và phù hợp với cơ cấu ngạch công chức, hạng viên 

chức theo Đề án vị trí việc làm tại đơn vị.  

Đối với các trường hợp đến nay mới có đủ điều kiện, tiêu chuẩn ngoài 

Danh sách trước đây đơn vị đã đăng ký và Bộ đã báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp 

sẽ báo cáo Bộ Nội vụ để xem xét. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về điều 

kiện, tiêu chuẩn của công chức, viên chức được cử đi thi nâng ngạch, thăng hạng 

tại đơn vị mình. 

 Công văn, danh sách (theo mẫu 03 và 04 kèm theo Công văn này) và hồ sơ 

công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng của đơn vị đề nghị gửi về 

Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/6/2020. Sau thời hạn trên, 

nếu đơn vị không gửi hồ sơ được hiểu là không có nhu cầu thi nâng ngạch, 

thăng hạng. Đồng thời, đề nghị đơn vị gửi bản mềm vào hộp thư điện tử 

thonglv@moj.gov.vn, trong quá trình thực hiện nếu đơn vị cần thêm thông tin, 

liên hệ đồng chí Lưu Văn Thông, SĐT 02462739367. 

 Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Các Thứ trưởng (để b/cáo); 

- Lưu: VT, TCCB.  

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 

 

  

 

Nguyễn Quang Thái      
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