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Kết quả và danh sách công chức, viên chức 

 trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng  

chức danh nghề nghiệp viên chức (thi và xét thăng hạng)  

lên chuyên viên và tương đương năm 2022  

Ngày 30/12/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành 

Quyết định số 2854/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả và danh sách công 

chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức (thi và xét thăng hạng) lên chuyên viên và tương 

đương tại tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức thông báo các 

nội dung sau đây: 

1. Kết quả và danh sách công chức, viên chức trúng tuyển: Chi tiết tại 

các biểu kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-UBND (kèm t eo to   vă  Q  ết 

đị  ). 

2. Công tác triển khai: Đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung sau đây: 

a) Thông báo kết quả, danh sách công chức, viên chức trúng tuyển để công 

chức, viên chức được biết. 

b) Thực hiện việc bổ nhiệm ngạch/chức danh nghề nghiệp mới và xếp 

lương đối với công chức, viên chức trúng truyển kỳ thi nâng ngạch công chức và 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (thi và xét thăng hạng) lên chuyên 

viên và tương đương năm 2022 theo thẩm quyền phân công, phân cấp của tỉnh
1
. 

Thời gian bổ nhiệm và hưởng lương ở ngạch/chức danh nghề nghiệp mới tính từ 

ngày 01/01/2023. 

c) Việc xếp lương đối với công chức, viên chức trúng tuyển thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV
2
. 

                                                 
1
 Quyết định số 27/2022//QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công 

chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
2
 Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. 
 



2 

Thông báo này được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở 

Nội vụ: snv.binhthuan.gov.vn. 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức thông báo để 

công chức, viên chức tham dự và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan 

biết và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, HĐTNN&TH (Thắng.02).  

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Đỗ Thái Dương 
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