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V/v thông báo thi thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức KH&CN từ hạng 

III lên hạng II năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 15  tháng 5 năm 2019 

 

Kính gửi:   
                                        - Các Sở, ban, ngành của tỉnh 

         - UBND các huyện/thành phố 
         - Đài phát thanh và truyền hình tỉnh 

 

 

Thực hiện Công văn số 1854/VP-NC ngày 14/5/2019 của Văn phòng UBND 
tỉnh về việc đăng ký tham dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành KH&CN từ hạng III lên hạng II năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ được 
giao nhiệm vụ thông báo cho viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về 
việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học 
và công nghệ từ hạng III lên hạng II năm 2019. 

Để có đầy đủ cơ sở tổng hợp,  báo cáo UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ 
đề nghị quý cơ quan, đơn vị: 

- Tổ chức thông báo cho viên chức tại cơ quan, đơn vị nội dung tổ chức thi 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN từ hạng III lên 
hạng II. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi, hình thức, thời gian thi chi 
tiết tại Công văn số 1318/BKHCN-TCCB ngày 09/5/2019 của Bộ KH&CN (gửi kèm 
theo qua eOffice). 

- Báo cáo số lượng đội ngũ viên chức chuyên ngành KH&CN do cơ quan, đơn 
vị quản lý có mặt đến 20/5/2019 (theo biểu gửi kèm). 

- Lập danh sách những viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo mẫu (4a, 4b) và 
chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại Công văn số 1318/BKHCN-TCCB. 

Văn bản đề nghị và hồ sơ của cơ quan, đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công 
nghệ trước ngày 21/5/2019 (bản điện tử xin gửi về nhuthuykhcnls@gmail.com) để 
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. /. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- TTUD PTKHCN&ĐLCLSP; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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