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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký chuyển ngạch

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện

Thực hiện Công văn số 1365/SNV-CCVC ngày 21/12/2016 của Sở Nội
vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn chuyển ngạch công chức, viên chức
giữ ngạch hành chính. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị sự nghiệp
công lập trực thuộc UBND huyện thực hiện các nội dung sau:
1. Đăng ký chuyển ngạch đối với các viên chức và người lao động theo
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đang giữ các ngạch hành chính trong các đơn vị
sự nghiệp công lập:
- Đối với viên chức đang giữ ngạch chuyên viên (cao đẳng), mã số ngạch
01a.003 chuyển sang ngạch cán sự, mã số 01.004;
- Đối với viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
đang giữ các ngạch: Kỹ thuật viên đánh máy (mã số ngạch 01.005); Nhân viên
đánh máy (mã số ngạch 01.006); Nhân viên kỷ thuật (mã số ngạch 01.007);
Nhân viên văn thư (mã số ngạch 01.008); Nhân viên phục vụ (mã số ngạch
01.009); Lái xe cơ quan (mã số ngạch 01.010); Nhân viên bảo vệ (mã số ngạch
01.011) chuyển sang ngạch nhân viên (mã số ngạch 01.005).
2. Hồ sơ gồm đăng ký chuyển ngạch gồm:
- Tờ trình của cơ quan về việc chuyển ngạch công chức;
- Đơn xin chuyển ngạch;
- Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch;
- Quyết định lương hiện hưởng;
- Bằng cấp, chứng chỉ có liên quan.
Hồ sơ gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 10/01/2016
để tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ chuyển ngạch theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND huyện;
- VP, NV: LĐ và CV phụ trách;
- Lưu: VT,NV.
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