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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng  

chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính,  

Chuyên viên và tương đương năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;   

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 1067/KH-UBND và Kế hoạch số 1068/KH-UBND ngày 

16/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh - về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công 

chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên 

chính và tương đương; nâng ngạch công chức lên ngạch Chuyên viên và tương 

đương năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên 

viên và tương đương năm 2022;  

Theo đề nghị của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và 

tương đương năm 2022 tại Tờ trình số 1951/TTr-HĐTNN ngày 01/7/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và 

tương đương năm 2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức (cụ thể nêu 

tại 02 Phụ lục đính kèm Quyết định này). 

Điều 2. Cán bộ, công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công 

chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên 

chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022 được bổ nhiệm và xếp lương ngạch 

Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương kể từ ngày 01/7/2022. 
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Điều 3. Các Sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm rà soát tiêu chuẩn, điều 

kiện, vị trí công tác, chức danh, chức vụ và diễn biến tiền lương của người trúng 

tuyển kỳ thi (trên cơ sở thông tin tổng hợp tại 02 Phụ lục nêu tại Điều 1) bảo đảm 

đúng quy định của pháp luật và có văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 07/7/2022 

để tổng hợp, tham mưu tiến hành thủ tục bổ nhiệm và xếp lương ngạch Chuyên 

viên chính, Chuyên viên và tương đương theo phân cấp thẩm quyền quản lý hiện 

hành (có dự kiến phương án xếp lương – xác lập theo mẫu Danh sách đính kèm 

Quyết định này và bản sao quyết định nâng bậc lương gần nhất kèm theo văn bản 

đề nghị). Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thông 

qua Sở Nội vụ) hủy kết quả thi. 

Điều 4. Giao Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng thi) có trách 

nhiệm: 

1. Thông báo, gửi kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và 

tương đương năm 2022 đến các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Tiến hành các thủ tục có liên quan và tham mưu cấp có thẩm quyền xem 

xét, bổ nhiệm - xếp lương ngạch Chuyên viên chính và tương đương; thực hiện 

việc bổ nhiệm - xếp lương ngạch Chuyên viên và tương đương theo thẩm quyền kể 

từ ngày 01/7/2022 đối với các trường hợp trúng tuyển qua kỳ thi. Đồng thời, tiếp 

tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát lại 

đảm bảo chuẩn xác về thông tin cá nhân, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi đối với cán 

bộ, công chức, viên chức đạt kết quả trong kỳ thi; trường hợp phát hiện không đảm 

bảo điều kiện, tiêu chuẩn hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để dự 

thi, kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hủy kết quả thi và báo cáo 

cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị có liên quan và cán bộ, công chức, viên chức có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Bộ Nội vụ (để b/cáo); 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (để b/cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên Hội đồng thi; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban; 

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; 

- Trang Thông tin điện tử của SNV; 

- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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