
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-NV 

 
Hữu Lũng, ngày         tháng 9 năm 2021 

V/v rà soát, thống kê số lượng viên chức 

đang giữ ngạch cũ, chưa được bổ nhiệm  

chức danh nghề nghiệp 

 

              Kính gửi:  

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

 

Thực hiện các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức của các Bộ, ngành; 

Thực hiện Công văn số 1040/SNV-CCVC ngày 24/8/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, thống kê số lượng viên chức hiện đang giữ ngạch 

viên chức cũ chưa được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương; 

 Để có cơ sở báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp đối với viên chức, UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các đơn vị sự 

nghiệp thực hiện rà soát, thống kê số lượng viên chức hiện đang giữ ngạch cũ, 

chưa được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo những nội dung như sau: 

1. Đối với các đơn vị trường học thuộc UBND huyện, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện 

1.1. Rà soát, thống kê các viên chức đang giữ ngạch cũ, chưa được bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp tại đơn vị trường theo biểu 01 đính kèm. Riêng 

viên chức làm công tác kế toán, văn thư theo Thông tư của các Bộ vẫn quy định 

giữ ngạch, đề nghị thống kê theo biểu 02 đính kèm. 

Lưu ý: Đối tượng là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên chưa được bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp đã được rà soát, tổng hợp theo văn bản số 

231/SNV-CCVC ngày 03/3/2021 và văn bản số 272/SNV-CCVC ngày 

12/3/2021 của Sở Nội vụ thì không thực hiện thống kê theo văn bản này; 

1.2. Văn bản rà soát và biểu đính kèm của đơn vị trường gửi về Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện chậm nhất ngày 13/9/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND 

huyện theo quy định. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thống kê, rà 

soát của đơn vị mình. 

1.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trách nhiệm tổng hợp và xây 

dựng báo cáo viên chức hiện đang giữ ngạch cũ, chưa được bổ nhiệm chức danh 



nghề nghiệp của toàn ngành gửi UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất 

ngày 14/9/2021. 

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện  

- Rà soát, thống kê các viên chức đang giữ ngạch cũ chưa được bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp theo biểu 01 đính kèm. Riêng viên chức làm công tác kế 

toán, văn thư theo Thông của các Bộ vẫn quy định giữ ngạch, đề nghị thống kê 

theo biểu 02 đính kèm. 

- Văn bản rà soát và biểu đính kèm của đơn vị gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 13/9/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện 

theo quy định. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thống kê, rà soát 

của đơn vị mình. 

(UBND huyện gửi kèm Văn bản này các biểu đính kèm) 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Bùi Quốc Khánh 
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