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THÔNG BÁO 

V/v khảo sát cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính 

 

Thực hiện Công văn số 2431/BGDĐT-TCCB ngày 10/06/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo khảo sát cơ cấu ngạch công chức và hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức hành chính, 

Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị thực hiện một số việc như sau: 

1. Khảo sát, thống kê số lượng nhân viên, cán sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự 

thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên. Căn cứ vị trí 

việc làm của đơn vị, đề xuất chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

lên chuyên viên. 

2. Khảo sát, thống kê số lượng chuyên viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên chính. Căn cứ vị trí 

việc làm của đơn vị, đề xuất chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

lên chuyên viên chính. 

Các đơn vị thống kê số lượng viên chức hành chính (theo phụ lục đính kèm) 

gửi về phòng TCCB (gặp đ/c Minh) và gửi file mềm qua hộp thư 

phongtccb@ttn.edu.vn trước 17h00 ngày 04/7/2022 để Nhà trường tổng hợp báo 

cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Quá thời hạn nêu trên đơn vị nào không gửi văn bản coi như không có nhu 

cầu đăng ký thăng hạng viên chức hành chính năm 2022. 

Nhận được thông báo này, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thông báo đến toàn 

thể viên chức được biết và triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG 
- Các đơn vị;        

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng (để b/c);   

- Lưu: VT, TCCB.  (Đã ký và đóng dấu) 

   

             

  

 TS. Nguyễn Thanh Trúc 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

THỐNG KÊ CƠ CẤU HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 

 

(Kèm theo Thông báo số: 1224/TB-ĐHTN ngày 23 tháng 6 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên) 
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 ĐƠN VỊ:…….. 

 (Lãnh đạo đơn vị ký, ghĩ rõ họ và tên) 


