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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1019/TB-ĐHTN-TCCB                       Đắk Lắk, ngày 29 tháng 5  năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
Về việc xét chuyển ngạch, chuyển loại,  

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2018 

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 

4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông tư số 

02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, 

chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 

18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh 

nghề nghiệp đối với viên chức, 

Thực hiện kế hoạch chuyển ngạch, chuyển loại, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức theo yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh của vị trí 

việc làm nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ viên chức trong toàn Trường, Hiệu 

trưởng thông báo đến các đơn vị thực hiện một số nội dung về việc chuyển ngạch, 

chuyển loại viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, cụ thể: 

1. Nội dung, đối tượng xét 

- Xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với các viên chức ở các ngạch khác 

đang tham gia giảng dạy và đủ điều kiện theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức giảng dạy của Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 

ngày 28/11/2014; 

- Xét chuyển ngạch, chuyển loại viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối 

với các viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch viên chức, hạng chức danh nghề 

nghiệp đang được bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn và vị trí việc làm. 

2. Điều kiện đề nghị xét 

Viên chức được đề nghị xét chuyển ngạch, chuyển loại hoặc thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:  

- Đơn vị có nhu cầu;  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất; 

- Có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật 

hoặc có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

- Được Nhà trường tạo điều kiện, cho phép đào tạo nâng cao trình độ và đạt được 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của ngạch, hạng nghề nghiệp phù hợp 

với vị trí việc làm mà viên chức đủ khả năng đảm nhận;  

- Được đơn vị bố trí vào vị trí việc làm phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ và trình 

độ chuyên môn của ngạch tương ứng với loại viên chức được chuyển, đồng thời đáp 

ứng với nhu cầu sử dụng và khả năng tự chủ của đơn vị; 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu khác theo các quy định của chuẩn chức danh 

nghề nghiệp có liên quan. 

3. Hồ sơ, quy trình đề nghị xét  

- Hồ sơ gồm:  

+ Đơn đề nghị của cá nhân; 
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+ Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức 2C-BNV; 

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch, hạng chức danh nghề 

nghiệp có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kèm chứng chỉ ngoại ngữ,  

tin học (còn giá trị thời hạn theo qui định); 

+ Bản mô tả công việc có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị. 

(Mẫu đơn, Sơ yếu lý lịch, bản mô tả công việc, danh mục các văn bản quy định về 

chuẩn chức danh nghề nghiệp được đăng tải trên Website của Trường). 

- Quy trình:  

+ Cá nhân làm đơn đề nghị xét; 

+ Đơn vị tổ chức họp cùng với cấp ủy và công đoàn cùng cấp để xem xét Hồ sơ 

của cá nhân và các điều kiện tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp phù hợp (theo tiêu 

chuẩn ngạch viên chức, hạng chức danh nghề nghiệp); có ý kiến đồng ý cho phép đăng kí 

xét chuyển ngạch, chuyển loại viên chức hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Đơn vị lập danh sách kèm biên bản và hồ sơ của viên chức đề nghị xét, nộp 

về phòng Tổ chức cán bộ. 

+ Hội đồng xét chuyển ngạch, chuyển loại, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Nhà trường họp xem xét phê duyệt. 

Nhận được thông báo này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể 

CBVC được biết và triển khai thực hiện; lập danh sách gửi về phòng TCCB (gặp đ/c 

Duy) kèm file mềm qua hộp thư ptccb@ttn.edu.vn trước ngày 10/6/2018. 

 

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG 
- Các đơn vị trong Trường;            

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

- Lưu: VT, TCCB.                 
  

  PGS-TS. Nguyễn Tấn Vui 
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