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V vic Xây dung Be an vj tn vic lam
và cci câu ngch cong chirc, viên chirc

Ha Ni, ngày 05 tháng 6 näm 2020

KInh gü'i: - .Các Cong doàn ngành và ttroiig throng

- Don vj sty nghip Tng Lien doàn
D có ca s& xem xét diu kin, tiêu chu.n dty thi nãng ng.ch Cong chirc
lam vic trong các Cu quan'công doàn ngành trung rnmg và tixcmg ducing, dr
xét thng hang chi'rc danh nghê nghip viên chüc trong các dan vj, sr nghip
trirc thuc Tong Lien doan trong nhftng nm t&i theo quy djnh, Tong Lien doàn
Lao dng Vit Nam yêu câu các co quail, dun vi, quan tm thirc hin mt so ni
dung sau:
1.Xây dirng D an vi, trIvic lam g.n vâi co cAu ngch cong chirc, viên
chi'rc trinh Ca quan có thm quyên phê duyt.
2. Chü dng cü cong chüc, viên chrc thain gia lop. (khóa) dào tao, bi
duäng dê dam báo dü diêu kin, tiêu chuán dr thi nãng ngch cong chirc, xét
thng hng chirc danh nghê nghip viên chirc theo co câu ngch và vi, fri vic
lam dã dugc phê duyt.
3. Tir nm 2020, Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam khOng xem xét vic
dàng k dv thi nãng ngch, xét thnghng chirc danh nghê nghip viên chüc dôi
vâi Ca quan, dan vi, chua dirge co quan có thâm quyên phê duyt Dê an vi, frI
vic lam và Ca câu ngch cong ehuxc, viên chrc theo quy djnh.
Tong Lien doãn Lao dng Vit Nam thông báo d các cong doàn ngành
trung uang và tucing throng, don vi si1 nghip trirc thuc Tong Lien doàn biêt,
thue hin.

Noinhn:
- IT Doàn Chü tjch liD (báo cáo)
- CD ngành TW và tirong ducrng;
- Bun vi sir nghip IT TLD;
- Liru: ToC, VP TLD.
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