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V/v bổ nhiệm, xếp lương chức
danh nghề nghiệp đối với viên
chức y tế trường học

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện;
- Hội Đông y huyện.
Thực hiện Văn bản số 512/SNV-CCVC ngày 05/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh
Lạng Sơn về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên
chức y tế trường học;
Để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách bổ nhiệm và xếp lương
chức danh nghề nghiệp đối với viên chức y tế trường học, UBND huyện đề nghị
Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học và Hội Đông y triển khai rà
soát số lượng, danh sách viên chức y tế trường học, cụ thể như sau:
1. Thống kê danh sách viên chức y tế trường học của cơ quan, đơn vị hiện
có mặt theo phụ lục I đính kèm.
2. Thống kê danh sách viên chức được tuyển dụng từ năm 2016 trở về trước
đủ điều kiện đề nghị phê duyệt phương án bổ nhiệm và xếp lương:
2.1. Viên chức có bằng Trung cấp Y, chuyên ngành điều dưỡng và đã đi đào
tạo thêm Bằng Trung cấp Y, chuyên ngành Y sĩ (Phụ lục II): dự kiến bổ nhiệm
vào chức danh nghề nghiệp chức danh Y sĩ hạng IV (mã số V.08.03.07) theo
quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT/BYT-BNV ngày 27/5/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
2.2. Viên chức chỉ có bằng Trung cấp Y, chuyên ngành điều dưỡng1 (Phụ
lục III): dự kiến bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp chức danh điều
dưỡng viên hạng IV (mã số V.08.05.13) theo quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng
Bộ Nội vụ.
2.3. Về hồ sơ cá nhân theo danh sách đề nghị (bản photo các văn bằng,
chứng chỉ, tài liệu), gồm:
- Các văn bằng theo yêu cầu của vị trí việc làm;
- Chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự kiến bổ nhiệm và
xếp lương.
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Chưa đi đào tạo và được cấp bằng Trung cấp Y, chuyên ngành Y sĩ
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- Quyết định tuyển dụng viên chức.
- Quyết định lương hiện hưởng gần nhất.
- Sổ bảo hiểm xã hội, các quyết định nâng lương trong quá trình công tác
(đối với viên chức đang hưởng lương loại A0).
3. Đối với các trường hợp viên chức chưa đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh
nghề nghiệp theo quy định:
Đề nghị viên chức chủ động tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng để đủ điều
kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định;
Đề nghị các đơn vị trường học quan tâm để cử viên chức tham gia các lớp
đào tạo, bồi dưỡng; khi viên chức đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì các đơn
vị gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp gửi UBND huyện (qua
Phòng Nội vụ), trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách bổ nhiệm và xếp
lương chức danh nghề nghiệp;
Trường hợp viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng mà không tham gia
học tập thì các cơ quan, đơn vị xem xét bố trí công việc cho phù hợp hoặc thực
hiện tinh giản biên chế theo quy định.
Lưu ý: Đối với những trường hợp từ vị trí việc làm khác chuyển sang làm
nhân viên y tế trường hợp đề nghị tham gia đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo các
tiêu chuẩn theo quy định.
4. Tổ chức thực hiện
Các đơn vị trường học gửi văn bản kèm theo danh sách và hồ sơ đối với
các trường hợp đủ điều kiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày
12/5/2022 để tổng hợp, gửi UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để trình tỉnh theo
quy định.
Hội Đông y gửi văn bản, hồ sơ đối với viên chức là nhân viên y tế trường
học chuyển sang vị trí việc làm khác gửi UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để
trình tỉnh xem xét, quyết định
(UBND huyện Hữu Lũng gửi kèm Văn bản này Văn bản số 512/SNV-CCVC
và các biểu mẫu kèm theo)./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.
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