
 

 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế 
 

Sở Y tế nhận được Kế hoạch số 748/KH-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2022 

của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022; theo đó: 

1. Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của 

các chức danh chuyên môn cho các đơn vị sự nghiệp y tế do Bộ Y tế tổ chức: 

- Dự kiến địa điểm: Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế 

được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho các đơn vị khu vực Miền 

Trung - Tây Nguyên và miền Nam; 

 - Dự kiến thời gian tổ chức thi: tháng 7 năm 2022. 

2. Để đảm bảo quy định của Bộ Y tế, UBND thành phố và quyền lợi của 

viên chức,  Sở Y tế đề nghị các đơn vị một số nội dung như sau: 

- Phổ biến Kế hoạch số 748/KH-BYT của Bộ Y tế và công văn hướng dẫn 

của Sở Y tế đến tất cả các viên chức thuộc quản lý của đơn vị mình; hướng dẫn về 

quy trình, nội dung, thời gian thi thăng hạng và đăng tải thông tin về kỳ thi thăng 

hạng trên trang website của đơn vị; 

- Danh sách viên chức dự thi thăng hạng được Sở Y tế tổng hợp từ đăng ký 

của các đơn vị trực thuộc theo Công văn số 2863/SYT-TCCB ngày 05/7/2021, đề 

nghị các đơn vị triển khai rà soát thông tin viên chức dự thi tại Danh sách đính 

kèm, trường hợp có thông tin cần điều chỉnh thì phản hồi về phòng Tổ chức Cán 

bộ chậm nhất đến ngày  13/6/2022 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế đúng quy định. 

Trên đây là một số hướng dẫn của Sở Y tế đối với đợt thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức y tế năm 2022, đề nghị các đơn vị triển khai thực 

hiện. Sở Y tế sẽ tiếp tục gửi thông tin đến các đơn vị khi có hướng dẫn hoặc thông 

báo liên quan của cơ quan có thẩm quyền./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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