
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:                                                   Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 10  tháng  7  năm 2017

V/v triển khai thi thăng hạng chức
danh nghề nghiệp viên chức
chuyên ngành KH&CN.

   Kính gửi:
- Các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh BR-VT;
- Các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Thực hiện công văn số 6081/UBND-VP ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu v/v triển khai công văn số 1858/BKHCN-TCCB ngày 09/6/2017 của
Bộ Khoa học và Công nghệ v/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên
chức chuyên ngành KH&CN,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai việc thi thăng hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2017 như sau:

1. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I

Bao gồm:

- Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Nghiên cứu viên chính (hạng II,
mã số V.05.01.02) lên Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I, mã số V.05.01.01).

- Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ sư chính (hạng II, mã số
V.05.02.06) lên Kỹ sư cao cấp (hạng I, mã số V.05.02.05).

Đối tượng dự thi; điều kiện dự thi; tiêu chuẩn dự thi; hình thức, nội dung và
thời gian thi; điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học và hồ sơ đăng ký dự thi nêu
chi tiết tại Mục I công văn số 1858/BKHCN-TCCB ngày 09/6/2017 của Bộ Khoa
học và Công nghệ.

2. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II

Bao gồm:

- Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Nghiên cứu viên (hạng III, mã số
V.05.01.03) lên Nghiên cứu viên chính (hạng II, mã số V.05.01.02).

- Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ sư (hạng III, mã số
V.05.02.07) lên Kỹ sư chính (hạng II, mã số V.05.02.06).

Đối tượng dự thi; điều kiện dự thi; tiêu chuẩn dự thi; hình thức, nội dung và
thời gian thi; điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học và hồ sơ đăng ký dự thi nêu
chi tiết tại Mục II công văn số 1858/BKHCN-TCCB ngày 09/6/2017 của Bộ Khoa
học và Công nghệ.



3. Thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai đến các tổ chức,
cá nhân trực thuộc biết để lập hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng theo quy định.

Hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 17/7/2017 để tổng hợp,
tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau thời hạn trên, nếu
Sở Khoa học và Công nghệ không nhận được hồ sơ đăng ký dự thi thì xem như cơ
quan, đơn vị không có nhu cầu dự thi.

[Thông tin chi tiết công văn số 1858/BKHCN-TCCB ngày 09/6/2017 của Bộ
Khoa học và Công nghệ, đề nghị tra cứu tại Cổng thông tin điện tử tỉnh BR-VT,
website Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT]./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Như trên;
- UBND tỉnh (Để B/c);
- Sở Nội vụ (để ph/hợp);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Website sở;

Lưu VT, VP.-
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