
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TP. SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 251/TTYT-HCTH                           

V/v rà soát, báo cáo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức y tế    

Sa Đéc, ngày 08 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 
 

- Các khoa, phòng thuộc Trung tâm;  

- Trạm Y tế xã, phường trực thuộc Trung tâm. 
 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 

năm 2022). 

Thực hiện Công văn số 1722/SYT-TCCB ngày 01 tháng 5 năm 2022 của 

Sở Y tế Đồng Tháp về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BYT 

ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế. 

Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc đề nghị các khoa, phòng và trạm y tế 

trực thuộc thực hiện các nội dung sau: 

1. Rà soát, báo cáo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hiện đang 

giữ (theo mẫu đính kèm), cụ thể như sau: 

+ Điều dưỡng hạng IV, mã số: V.08.05.13 

+ Hộ sinh hạng IV, mã số: V.08.06.16 

+ Kỹ thuật y hạng IV, mã số: V.08.07.19 

+ Dược hạng IV, mã số: V.08.08.23 

+ Dân số viên hạng IV, mã số: V.08.10.29 

2. Hồ sơ kèm theo báo cáo gồm: bản photo có chứng thực văn bằng 

chuyên môn, chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng 

chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tương đương) của từng viên chức trong 

danh sách báo cáo rà soát. 

3. Báo cáo rà soát và hồ sơ kèm theo gửi về Phòng Hành chính tổng hợp 

chậm nhất ngày 15/6/2022 để tổng hợp trình Hội đồng cơ quan xem xét thực 

hiện chuyển xếp lương viên chức hạng IV có trình độ cao đẳng đối với các viên 

chức đủ tiêu chuẩn theo quy định. 

Đề nghị các khoa, phòng và trạm y tế trực thuộc triển khai trực tiếp đến 
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tất cả viên chức, người lao động đang thực hiện chế độ hợp đồng trong đơn vị 

biết. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

liên hệ Phòng Hành chính tổng hợp để hướng dẫn, giải quyết. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, HCTH.  

GIÁM ĐỐC                           

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hai 

 


