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THÔNG BÁO 

Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế  

từ hạng IV lên hạng III 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế 

từ hạng IV lên hạng III tại Đề án số 2445/ĐA-SYT ngày 30/10/2019 của Sở Y tế 

về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

y tế; Đề án số 2623/ĐA-SYT ngày 26/11/2019 của Sở Y tế về tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III hoặc tương 

đương đối với các viên chức y tế (trừ chuyên ngành y) của các đơn vị trực thuộc 

năm 2019. 

Căn cứ kết quả của Hội đồng thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức y tế từ hạng IV lên hạng III và các văn bản quy định hiện hành về xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Hội đồng xét thăng hạng thông báo kết 

quả xét thăng hạng như sau: 

1. Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y 

tế từ hạng IV lên hạng III (có danh sách kèm theo). 

2. Dự kiến danh sách viên chức trúng tuyển và dự kiến bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp, hạng, chuyển xếp lương, mã số đối với viên chức trúng tuyển 

kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III 

(có danh sách kèm theo). 

Lưu ý:  

- Các đơn vị rà soát, kiểm tra kỹ các thông tin liên quan của viên chức xét 

thăng hạng: họ và tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, chức danh 

nghề nghiệp, hạng, hệ số lương, chuyển xếp lương; trường hợp chưa chính 

xác thì thông tin về thường trực Hội đồng xét thăng hạng (Phòng Tổ chức cán bộ 

Sở Y tế) trước ngày 10/01/2020 để điều chỉnh các thông tin cá nhân chính thức 

trước khi ban hành Quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV 

lên hạng III. 
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- Trung tâm Mắt - Nội tiết và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách 

nhiệm tổng hợp thông tin của các viên chức thuộc 6 trung tâm diện sáp nhập 

trước đây nay được bố trí công tác tại 02 trung tâm trên và gửi về Hội đồng xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế trước ngày 10/01/2020 để cập 

nhật thông tin chính thức trước khi ban hành Quyết định công nhận kết quả xét 

thăng hạng viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức y tế từ hạng IV lên hạng III. 

Hội đồng xét thăng hạng thông báo đến đơn vị và viên chức dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định./. 

 

N¬i nhËn:  
- Nh trªn; 
- Sở Nội vụ; 

- Hội đồng xét thăng hạng;          

- Lu: TCCB -VT 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Đức Cường 
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