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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 4916/BYT-TCCB ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế về 

việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 

từ hạng II lên hạng I năm 2021 (gọi tắt là xét thăng hạng); 

 Để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền cử viên chức tham dự xét thăng 

hạng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Rà soát, lập danh sách và hồ sơ viên chức của đơn vị đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ chính (hạng II) lên bác 

sĩ cao cấp (hạng I), từ bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) lên bác sĩ y học dự 

phòng cao cấp (hạng I), từ dược sĩ chính (hạng II) lên dược sĩ cao cấp (hạng I), 

từ y tế công cộng chính (hạng II) lên y tế công cộng cao cấp (hạng I).  

Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ, nội dung, hình thức xét thăng 

hạng thực hiện theo Công văn số 4916/BYT-TCCB của Bộ Y tế (đính kèm Công 

văn số 4916/BYT-TCCB). 

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng 

Đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chịu trách nhiệm thu, kiểm tra hồ 

sơ của viên chức dự xét thăng hạng đúng theo quy định, cử 01 người đại diện 

nộp hồ sơ về Sở Y tế.  

Công văn cử viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng và hồ 

sơ của viên chức dự xét thăng hạng của đơn vị gửi về Sở Y tế (số 756 Trần 

Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trước ngày 27 tháng 7 năm 

2021 (trong giờ hành chính) để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết 

định; Đồng thời đơn vị gửi file điện tử theo địa chỉ: lanhtp@binhdinh.gov.vn 

(Có các biểu mẫu kèm theo) 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thông báo công khai đến 

viên chức văn bản này và triển khai thực hiện theo đúng quy định./. 

 
 

                                             GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận:                                                        
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCCB.       

  

                                                                                                                Lê Quang Hùng 
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