
20. Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV 

lên hạng III 

- Trình tự thực hiện 

Bước 1. Đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách và hồ sơ viên chức có đủ 

các tiêu chuẩn, điều kiện gửi đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện kèm 

theo báo cáo danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo thực trạng chất lượng đội ngũ viên chức 

hiện có của đơn vị. 

Bước 2. Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND cấp huyện tổng hợp đề nghị 

của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý thống nhất danh sách đủ 

điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định với Sở 

Nội vụ. 

Bước 3. Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND cấp huyện thành lập Hội 

đồng để tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ 

hạng IV lên hạng III. 

Bước 4. Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi gửi thông báo triệu 

tập thí sinh dự thi, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi (nếu có) và 

địa điểm tổ chức thi cho các thí sinh có đủ điều kiện dự thi. 

Bước 5. Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh 

theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình 

thức thi, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm tổ chức thi. 

Bước 6. Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành Thông 

báo kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp gửi các đơn vị sự 

nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp quyết định 

bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

-Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện. 

-Thành phần, số lượng hồ sơ 

+ Thành phần hồ sơ 

Đơn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông 

tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ 

quan sử dụng hoặc quản lý viên chức; 

Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức 

không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền bổ nhiệm viên chức quản lý; 

Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng 

ký dự thi hoặc xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 



Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề 

nghiệp mà viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

-Thời hạn giải quyết 

+ Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi gửi thông báo triệu tập thí 

sinh dự thi, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi (nếu có) và địa 

điểm tổ chức thi cho các thí sinh có đủ điều kiện dự thi. 

+ Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh theo số 

báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thi, 

thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm tổ chức thi. 

-Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Cá nhân (viên chức). 

-Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện.  

+ Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ 

-Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định hành chính 

-Lệ phí  

Theo quy định tại Thông tư liên lịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 

20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên 

chức. 

Ngạch chuyên viên và tương đương (Hạng III): 

Dưới 100 thí sinh: 400.000 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 360.000 

Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 

-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 

18/12/2012 của Bộ Nội vụ 

-Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính 

Viên chức được đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần 

nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ 

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

quyền; 



+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh 

vực; 

+ Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy 

định. 

-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội 

vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối 

với viên chức. 

+ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành 

quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp đối với viên chức. 

+Thông tư liên lịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của 

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. 

 


