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Lào Cai, ngày         tháng 11 năm 2022  

THÔNG BÁO 

Kết quả điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương,  
thăng hạng CDNN lên hạng III năm 2022 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 312-KH/UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính 

lên chuyên viên, cán sự và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên 

hạng III năm 2022; 

Sau khi tổng hợp kết quả thi từ Ban chấm thi, Hội đồng thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương; 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng III năm 2022 tỉnh Lào Cai thông 

báo kết quả thi như sau: 

(Có danh sách thí sinh theo phòng thi đính kèm)  

Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 

15 ngày (kể từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 07/12/2022) tại Sở 

Nội vụ tỉnh Lào Cai (cơ quan thường trực Hội đồng thi), địa chỉ: Trụ sở khối 6, 

phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Lệ phí phúc khảo: 

150.000 đồng/bài thi (Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC của Bộ 

Tài chính). 

Danh sách kết quả thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội 

vụ, trên mục "Nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức" địa chỉ truy cập: 

http://snv.laocai.gov.vn. 

Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng tỉnh Lào Cai thông báo để các cơ 

quan, đơn vị liên quan, thí sinh tham gia dự thi được biết, thực hiện theo quy 

định./. 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Các thành viên Hội đồng thi;  
- Các cơ quan, đơn vị trong danh sách; 
- Công chức, viên chức trong danh sách; 
- Ban Giám sát thi (để biết); 
- Cổng TTĐT Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, HĐTNNTH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Nguyễn Văn Minh 
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