
UBND TNH NINH THUiN 	CONG IIOA XA 1101 CHU NC III VIT NAM 
BAN QUAN LV VQG piiuOc B1NII 	Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

S: A A /KH-BQLVQGPB 	 Ninh Thuán, ngàyctháng 7 nàm 2020 

KE iiocii 
To chüc xét thãng hing chile danh nghex  nghip viên cli ii'c 

Ban quãn L Vuron quôc gia Phu'óc Binh nãm 2019 

Can cü Ludt Viên chüc ngày 15/11/2010; 

Can ci:r Nghj djnh sO^ 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 cüa ChInh phü v 
tuyên ding, sr dung và quãn 1 viên chile; 

Càncir Nghj djnh sO^ 161/2018/ND-CP ngãy 29/11/2018 cüa ChInh phü 
süa dôi, bô sung môt so quy djnh ye tuyên dung cong chüc, viên chirc, nâng 
ngch cong chic, thang hang viên chic và thirc hin chê d6 hop dông mt so 
Ioi cong vic trong co quan hành chInh nhà nrc, don vi sij nghip cong lap; 

Can cir Thông tu s 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 cü 	ii a Bô Ni v 
quy djnh ye chüc danh nghê nghip dôi vâi viên chüc; 

Can cr i'hông Ui s6 1 1/2014/TT-BNV ngay 09/10/2014 cüa B6 Ni vii 
Quy djnh chtrc danh, ma so ngch và tiêu chuân nghip vii chuyCn mon các 
ngch cong chirc chuyCn ngành hânh chmnh; 

Can cir Thông tii so 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 cüa B6 Ni vii Sa 
dOi , bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 
và Thông tu so 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 cüa B6 Ni vii ye tiêu chuân 
nghip vii chuyCn mOn, bô nhirn ngtch và xep krong dôi vOi ngch cong chic 
chuyên ngành chInh và to chüc thi nâng ngch cong chtrc; 

Can cr Thông tls so^ 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cUa B6 Tâi 
chinh Quy dinh mtrc thu, chC do thu, np, quân 1' và sü dung phi tuyên dung, dir 
thi nâng ng.ch  cong chirc, thàng hang viên chirc; 

Can cü Thông tu s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cüa Bô Ni vi sUa 
dOi, bô sung ma so quy djnh ye tuyên dung cong chic, viên chirc, nâng ngch 
cOng chic, thang hang viên chic và thçrc hin chC d6 hçip dông mt so 1oi cOng 
vic trong co quan hành chInh nhà nithc, don vi sir nghip cong 1p; 

Can cur Quyt djnh so^ 35/2018/QD-UBND ngày 01/6/2918 cüa Uy ban 
nhan dan tinh Ninh Thun Quy djnh chic nãng, nhim vii, quyên hn vã co câu 
to churc cüa Ban quãn 1 Vu?in quôc gia Phuthc Binh, tinh Ninh Thun; 

Can cur Quy& dnh so^ 49/2012/QD-UBND ngày 11/9/2012 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Ninh Thun ban hánh Quy djnh ye thâm quyên tuyn ding, sCr 
ding và quãn 1 viCn chic; 
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Can cir Quyt djnh sO^ 1207/QD-UBND ngày 30/7/2019 cüa Chü tjch Uy 
ban nhân dan tinh Ninh ThuQtn ye vic phê duyt Danh mic vi trI vic lam, Ban 
mô tâ cong vic và Khung nãng 1rc vi trI vic lam ccia Ban quán 1 Vu&n quôc 
gia Phuâc Binh; 

Can cu Cong van so 4832/UBND-VXNV ngây 25/11/2019 cüa Chü tjch 
Uy ban nhân dan tinh ye vic to chirc xét thàng hang viCn chüc hành chInh thuc 
Ban quân l Vu&n Quôc gia Phuâc Binh; 

Thirc hin Cong van so 1972/SNV-QLNS ngày 14/7/2020 cüa Giám dôc 
Sâ Ni viii ye vic xét thang hang chirc danh nghê nghip viên chirc hành chInh; 

Thc hin De^ an sO^ 08/DA-BQLVQGPB ngây 18/10/2019 cüa Giám dôc 
Ban quãn l Vthn quôc gia Phrrc Binh To chrc xét thãng hang chi:rc danh nghê 
nghip tir hang IV len hang III và wang cluang dôi vâi viCn chirc thuc cac 
phông chuyên môn, các dcm vi trrc thuc Ban quãn 1 Vithn quôc gia Phuâc 
Binh nãm 2019; 

Ban quãn l Vrin qu& gia Phuâc Binh xây dirng KC hoach t6 chirc xét 
thang hang chirc danh nghê nghip viên chirc (viên chüc hành chInh) Ban quãn 
l Vun quôc gia Phuâc Binh näm 2019, nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

NhAm to diu kin cho viên chüc giü chüc danh ngM nghip hang IV 
dirqc xét ten hang III và wang duung phii hqp vi chuyên mon di.rc dào tao, 
cong vic dang dam nhirn và bo dam quyCn 1i, lçii Ich chmnh dáng cüa viCn 
chüc dông thri dáp irng yêu câu Ca CâU, vi trI vic lam cüa don vi. 

2. Yêu cu 

- Dung thm quyn, trInh tir, thu tiic và quy djnh cüa pháp 1utt ye xét 
thang hang chirc danh nghê nghip dOi vi viên chirc. 

- Bão dam dung vi trI vic lam và co cu viên chü'c theo chüc danh ngh 
nghip cCia don vi. 

- Viên chüc phii có dü tiêu chuân, diu kiin  cüa chüc danh nghê nghip 
xét thang hang. 

- Báo dam bInh dang, cong khai, minh bach, khách quan và dung pháp 
luât. 

II. Ni dung 

1. Di tu9ng 

Tat Ca viên chirc dang lam vic ti các phông chuyCn mOn, don vi trirc 
thuc Ban quán l Vithn quôc gia Phuc Binh có dü diêu kin, tiêu chuân theo 
quy djnh dirçic xét thäng hang viên chüc tr hang IV len hang III và wang du'ang 
(kê cá viên chirc lam vic & các b6 phn hành chInh, tong hap, tO chtrc can b, 
quãn trj, van phOng, kê hoch, tài chinh và các b6 phn không trirc tiep thirc hin 
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chuyên mon nghip vv theo chtrc danh ngh nghip trong dan vj su nghip cong 
1p duçyc áp dung quy djnh ye tiêu chuân nghip vi chuyên mon cüa ngch cong 
chi'rc chuyCn ngành hành chInh theo Khoãn 7, Diêu 1, Thông tu so 05/201 7/TT-
BNV ngày 15/8/2017 cUa Bô Ni vi). 

2. Tiêu chun, diu kin 

- Dan vi sçr nghip cong 1p có nhu cu. 

- Hoàn thành t& nhim vii trong thai gian cong tác 03 nãm lien tiic gn 
nhât; có phâm chat và dao  dirc nghê nghip; không trong thi gian thi hành k' 
1uthoc dâ có thông báo ye vic xem xét k' 1ut cüa ca quan, dan vi có thâm 
quyCn. 

- Co dü trInh dO dào tao,  bM duö'ng và näng krc chuyên mon nghip vi.i 
ciia chüc danh nghê nghip a hang cao han hang hin giQ trong cüng ngành, lTnh 
vuc; 

- Dáp irng các yêu câu khác do B6 quán l viên chtrc chuyén ngành quy 
dinh. 

3. So hrqng ding k xét thing hsng 

Trong tng s6 10 viên chirc chuyên môn, vién chirc hành chInh 1oi B 
tixang dt.rang hang IV và 02 viên chüc loai A0 tuang duang hang III, dan vi 
dang k' nhu câu thing hang IA: 05 viên chixc hành chInh !°ai  B tuang dixang 
hang IV dC xét thäng hang Len hang III và ti.rang disang (Kern theo danh sách 
theo Dê an sO 08/1)A-BQLVQGPB dà duac üy ban nhân tinh phê duyt tai  Cong 
van so 4832/UBND-VXNV ngày 25/11/2019 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh 
ye vic to chüc xét thãng hang viên chrc hành chInh thuc Ban quãn 1 Vun 
quôc gia Pht.ràc Binh nAm 2019). 

4. ho sovà lê  phi xét thing hang 

4.1. 110 so 

- Dan däng k d%r xét thAng hang chüc danh ngh nghip. 

- Bàn sa yu 1 lich cüa vien chirc theo Mu s' 2 ban hành kern theo 
Thông tix so 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 cüa Bô Ni vi quy djnh ye 
chüc danh nghê nghip và thay dôi chüc danh nghê nghip dôi vói viên chirc, có 
xác nhn cüa ca quan sü ding hoc quàn 1 viên chrc. 

- Bàn nhn xét, dánh giá cüa ngirai dung du ca quan sr d%ing viên chic 
không giü chirc vii quân l' hotc cüa nguai drng dâu ca quan, to chirc có thâm 
quyCn bô nhim viên chüc quAn 1. 

- Bàn sao yAn bang, chüng chi theo yêu cu cüa chüc danh ngh nghip 
dAng k xét di.rqc ca quan có thârn quyCn ching thirc (cac vAn bang chung chi 
dä hoAn thânh viêc xác minh yAn bang, ching chi). 

- Các yêu cu khác theo quy djnh v8 tiêu chun cUa hang chüc danh ngh 
nghip ma viên chüc dir xét thãng hang. 
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4.2. Le^ phi 

Thrc hin theo Thông tu lien tjch sô 228/2016/TTBTC ngãy 11/11/2016 
efla,B6 Tai chInh ye quy djnh müc thu, ché do thu, np, quãn 1' và sir dung phi 
tuyên dung, dtr thi nâng ngch cong chirc, thang hang viCn chrc. 

5. IIInh thtrc, ni dung xét thing hung viCn chirc 

- HInh thüc: Phông van, thirc hành 

- Ni dung: Thirc hin theo Quy che^ to^ chirc xét tuyn cong chüc, viCn 
chirc, xét thàng hng chüc danh nghê nghip viên chtrc cüa Bô Ni vi (ban hành 
kern theo Thông tu so 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cüa Bô Ni vi si:ra dôi, 
bô sung rnt so quy djnh ye tuyên diing cong chirc, vién chic, nâng ngch cong 
chüc, thäng hang viên chrc và thc hin chê d6 hçp dông rnt so 1oti cong vic 
trong co quan hành chInh nhà nrc, dan vi sr nghip cong lip). 

6. Xác dnh ngu'ôi trüng tuyn và thông báo kêt qua 

- Vic xác djnh ngithi tning tuyên trong kS'  du xét thäng hang chirc danh 
nghê nghip ducic thrc hin ti Khoân 5, Diêu 2, Thông tu so 03/2019/TT-BNV 
ngày 14/5/2019 cüa Bô Ni vu sOa dOi, bô sung mt so quy djnh ye tuyên dung 
cong chüc, viên chüc, nâng ngch cong chüc, thang hang viên chii'c và thirc hin 
chê d6 hp dông mt so loai  cong vic trong Ca quan hành chInh nhà nuâc, don 
vi sir nghip cong lip. 

- K& qua xét thàng hang chüc danh ngh6 nghip duc thông báo tói Ca 
nhân, don vi tham dir k' xét chtrn nhãt sau 15 ngày lam vic, tInh tü thai diem 
hoàn thânh kS'  xét thang htng. Viên chirc không trñng tuyCn trong kS'  xét thäng 
hang chrc danh nghê nghip theo quy djnh không duqc báo lu'u kêt qua cho kS' 
xét thang hang lan sau. 

7. Thô'i gian, dla  dim to chü'c xét thing hng 

- Thai gian: To chüc np M so tr ngây ban hành K8 hoach den bet ngày 
20/8/2020; To chüc xét thäng hang viên chüc hoàn thành trong tháng 9/2020. 

- Dja dim: Se thông báo sau. 

III. TO CH1C rrIITsc  III1N 

1. Trách nhim cüa Hi dOng xét thing hang chüc danh nghê nghip 
viên chüc Ban quãn 1 Vu'o'n quôc gia Ph,ró'c Binh 

Hi dng xét thäng hang chüc danh ngh6 nghip viCn chüc có trách nhirn 
to chirc thçrc hin kê hoach theo diing quy dnh tai  khoán 4 DiCu 31 Nghj djnh sO 
29/201 2/ND-CP ngày 12/4/2012 cüa ChInh phü ye tuyên dicing, sir diing và quãn 
1 yjn chirc vã Quy ché tO chic xét tuyên cong chüc, yiCn chirc, xét thang hang 
chirc danh nghê nghip yjen chüc ban hành kern theo Thông tu so 03/201 9/TT-
BNV ngày 14/5/2019 cüa Bô Ni vii. 

2. Trách nhim các phông chuyên môn, don vi triyc thuc 

2.1. Phông To chüc-Hành chInh 
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- Tharn miru quyt djnh thành lp Hi dng xét thang hang n gh& nghip 
viên chrc; 

- Tham miru quyt djnh cong nhn kt qua, quyt djnh b6 nhim chüc 
danh nghê nghip hang III, xêp luung dôi vâi viên chrc trüng tuyên xét thãng 
hang theo quy djnh; 

- Báo cáo UBND tinh, S& Ni vu kt qua xét thâng hang. 

2.2. Don vi true thuôc 

Cr viên chirc tham gia kS'  xét thàng htng chi'rc danh ngh nghip (theo 
danh sách dã phé duyt). 

Trên dày là K& hoch to chi'rc xét thang hang chirc danh ngh8 nghip viên 
chüc (vien chi'rc hành chInh) Ban quân 1 Vi.rn Quôc gia Phuâc Binh nãm 
2019.!. 

No'inithn: 
- UBND tinh; 
- So NÔi vu; 

- Ban Iänh dao  Ban Quin Ii'; 
- CAC don vi trtrc thuôc Ban Quail 1'; 

- Các phOng chuyén 1-non thuc Ban Quin Is'; 
- Trang thông tin din tr cüa Ban Quin I; 
N iêm yet tai  tru sO Ban Quail Is'; 

- Ltni: VT, TCHC. 


