
ỦY BAN NHÂN DÂN    

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
      Số:         /UBND-NV 

 

   Đình Lập, ngày       tháng 4  năm 2020 
V/v nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công 

chức chuyên viên và tương đương;  

thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

kế toán viên năm 2020 
         

            Kính gửi:   

         - Các cơ quan chuyên môn, đơn vi ̣sư ̣nghiêp̣ trực thuộc;  

           - Hôị Đông y, Hôị Chữ thâp̣ đỏ huyêṇ.        

 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 

dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và 

thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức 

của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; 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; Thông tư số 03/2019/TT-

BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 

dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong 

cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 

Thực hiện Công văn số 410/SNV-CCVC ngày 07 tháng 04 năm 2020 của 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức chuyên 

viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên năm 

2020. Ủy ban nhân dân huyện thông báo về việc nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch 

công chức chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

kế toán viên năm 2020, cụ thể như sau: 

I. THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

1. Đối tươṇg đăng ký dự thi 

Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP 

ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông 

tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều 

của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, cu ̣thể như sau: 

a) Công chức các cơ quan chuyên môn thuôc̣ Uỷ ban nhân dân huyêṇ. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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b) Công chức là người đứng đầu các đơn vi ̣sư ̣nghiêp̣ thuôc̣ Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện; thuôc̣ phòng chuyên môn cấp huyêṇ (người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp được quy định là công chức). 

c) Các đối tượng được áp dụng theo Điều 53 của Nghị định số 

24/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý công chức, cụ thể: Người làm việc được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế 

được giao, bổ nhiệm vào ngạch công chức thuộc Hội Văn học Nghệ thuâṭ, Liên 

minh hơp̣ tác xa,̃ Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ và Hôị Nhà báo. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi 

Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các điều kiện, tiêu 

chuẩn sau đây: 

2.1. Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác 

liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức 

tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử 

lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; 

2.2. Công chức dự thi nâng ngạch phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ 

ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ 

sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; 

2.3. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc 

làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong 

cùng ngành chuyên môn; 

2.4. Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi, cụ thể: 

a) Ngạch Chuyên viên – mã số ngạch 01.003, quy định tại Thông tư số 

11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số 

ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành 

hành chính; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và 

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ 

thể: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với 

ngành, lĩnh vực công tác; 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 

hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính 

công, tiến sỹ quản lý hành chính công; 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc 
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thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở 

vùng dân tộc thiểu số; 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương. 

- Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên thì phải có thời gian giữ ngạch 

cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng).  

b) Ngạch Kế toán viên – mã số ngạch 06.031, quy định tại Thông tư số 

77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên 

ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, cụ thể: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm 

toán, tài chính; 

- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên; 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân 

tộc thiểu số; 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương. 

- Công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên phải đang giữ ngạch kế toán 

viên trung cấp và có thời gian giữ ngạch kế toán viên trung cấp hoặc tương 

đương từ đủ 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ ngạch 

kế toán viên trung cấp tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng). Riêng công chức đang giữ 

ngạch kế toán viên cao đẳng không quy định về thời gian giữ ngạch. 

c) Ngạch Văn thư – mã số ngạch 02.007, quy định tại Thông tư số 

14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số 

ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành 

văn thư, cụ thể: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt 

nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến 

thức nghiệp vụ văn thư; 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư; 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng 

lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
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BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với 

những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin. 

- Công chức dự thi nâng ngạch văn thư phải có thời gian giữ ngạch văn thư 

trung cấp hoặc tương đương tối thiểu đủ 3 năm (36 tháng). 

3. Hồ sơ đăng ký dự thi 

a) Bản sơ yếu lý lịch của công chức (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm 

theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của 

cơ quan sử dụng công chức; 

b) Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng 

công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị 

định số 24/2010/NĐ-CP; 

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi 

được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch;  

e) Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công 

chức dự thi. 

II. THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN 

VIÊN 

Căn cứ khoản 2, Điều 27 Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 

của Bộ Tài chính Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp 

lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, 

quy định: Viên chức làm công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

được áp dụng các quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và cách xếp 

lương của các ngạch công chức chuyên ngành kế toán quy định tại Thông tư này 

để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Căn cứ quy định trên việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kế toán 

viên được áp dụng như sau: 

1. Đối tượng đăng ký dự thi: Viên chức làm công tác kế toán trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi 

a) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

kế toán viên và được cấp có thẩm quyền cử tham dự kỳ thi thăng hạng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
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b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 năm liên tục 

(năm: 2017, 2018, 2019) tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; có đủ 

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

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

quyền. 

c) Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn 

nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp kế toán viên được quy định tại Thông tư 

số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên 

ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, cụ thể: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm 

toán, tài chính; 

- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên; 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân 

tộc thiểu số; 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương. 

- Viên chức dự thi thăng hạng kế toán viên phải đang giữ ngạch kế toán 

viên trung cấp và có thời gian giữ ngạch kế toán viên trung cấp hoặc tương 

đương từ đủ 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ ngạch 

kế toán viên trung cấp tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng). Riêng viên chức đang giữ 

ngạch kế toán viên cao đẳng không quy định về thời gian giữ ngạch. 

3. Hồ sơ đăng ký dự thi 

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

- Bản sơ yếu lý lịch viên chức (theo mẫu số 2 Ban hành kèm theo Thông tư 

số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định về 

chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức), 

có xác nhận của đơn vị sử dụng 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; trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân 

loại viên chức hàng năm của 03 năm gần nhất (năm: 2017, 2018, 2019); 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của viên chức theo tiêu chuẩn của chức 

danh nghề nghiệp đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 
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 Lưu ý: Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng do cá nhân tự 

chuẩn bị được đựng trong 01 bì có kích thước 250 x 340 x5 mm, ngoài bì hồ sơ 

ghi rõ họ và tên, đơn vi ̣công tác, số điện thoại liên hệ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Đề nghị các cơ quan triển khai thông báo đến công chức, viên chức làm 

việc tại cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc để đăng ký tham gia thi nâng 

ngạch công chức chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp kế toán viên. 

- Thời gian thực hiện: Văn bản kèm danh sách trích ngang (theo mẫu đính 

kèm) cử công chức, viên chức dự thi và hồ sơ đăng ký dự thi đề nghị các cơ 

quan, đơn vị gửi về UBND huyện thông quan Phòng Nội vụ chậm nhất ngày 

24/4/2020. 

- Giao phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai, tổng hợp số 

lượng công chức, viên chức của các đơn vị trường học đăng ký tham gia thi 

nâng ngạch công chức chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp kế toán viên, gửi về UBND huyện qua Phòng Nội vụ theo thời gian 

quy định. 

- Phòng Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp danh sách đăng ký dự thi, thẩm 

định các điều kiện, tiêu chuẩn dự th, tham mưu cho UBND huyện đăng ký danh 

sách dự thi với Sở Nội vụ đúng thời gian quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị 

các cơ quan, đơn vị liên hệ với Phòng Nội vụ qua số điện thoại 0205.3507.507 

để phối hợp, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 

 

 

 

 

(iOffice) 


		2020-04-13T16:32:14+0700


		2020-04-13T16:32:14+0700


		2020-04-13T16:32:14+0700


		2020-04-13T16:32:52+0700




