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 UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số:        /SNV-CCVC 

V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức, 

hăng hạng viên chức lên chuyên viên 

hoặc tương đương năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Lào Cai, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Văn bản số 3874/UBND-NC ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức năm 2020; Văn bản số 4547/BNV-CCVC ngày 01/9/2020 của 

Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên 

chuyên viên hoặc tương đương năm 2020, Sở Nội vụ triển khai công tác tổ chức 

thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên hoặc tương 

đương năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng dự thi. 

- Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-

CP ngày 25/01/2010 và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ 

Nội vụ đang giữ ngạch nhân viên, cán sự hoặc đương đương, có đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch theo quy định. 

- Viên chức giữ chức danh nhân viên, cán sự làm việc ở bộ phận hành 

chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính; viên 

chức làm chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện mà 

không phải là công chức được xác định theo Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 

25/01/2010 của Chính phủ và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 

của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều củaNghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 

25/01/2010 của Chính phủ. 

- Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ tiêu biên chế đang 

làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù ở cấp tỉnh, cấp huyện đang xếp và 

hưởng lương theo ngạch hoặc chức danh cán sự, nhân viên. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi. 

2.1. Nâng ngạch công chức lên chuyên viên hoặc tương đương. 

- Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác 

liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức 

tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử 

lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; 
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- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc 

làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong 

cùng ngành chuyên môn; 

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ và các yêu 

cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự 

thi theo quy định của từng ngạch công chức; 

- Công chức dự thi nâng ngạch phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ 

ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ 

sơ đăng ký dự thi nâng ngạch. 

2.2. Thăng hạng lên chuyên viên hoặc tương đương và thăng hạng lên 

chức danh nghề nghiệp hạng III (các chuyên ngành: lưu trữ; tư pháp; nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản; tài nguyên, môi trường, khí tượng, thủy 

văn, đo đạc, bản đồ; lao động và xã hội, giáo dục nghề nghiệp; văn hóa, nghệ 

thuật, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông). 

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, có vị trí việc làm tương ứng với 

chức danh dự thi. 

- Được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề 

tính trước năm dự thi thăng hạng; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức 

tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan 

có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc 

làm tương ứng với chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong 

cùng ngành, lĩnh vực. 

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp, văn bằng, 

chứng chỉ và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức 

danh dự thi. 

3. Hồ sơ đăng ký dự thi. 

3.1. Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng bao gồm: 

a) Đơn đăng ký dự thi 

b) Bản sơ yếu lý lịch: theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết 

định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đối với 

công chức dự thi nâng ngạch); mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông 

tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đối với viên 

chức dự thi thăng hạng), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức, viên chức. 

c) Bản nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, viên chức của năm gần 

nhất, có xác nhận của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức, viên chức 

theo quy định. 

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch, hạng chức 

danh nghề nghiệp đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 
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đ) Các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch 

công chức, hạng chức danh nghề nghiệp dự thi được cơ quan có thẩm quyền xác 

nhận. 

e) Bản sao Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch, hạng chức danh 

nghề nghiệp chính thức; các quyết định thay đổi ngạch, hạng chức danh nghề 

nghiệp (nếu có); quyết định bổ nhiệm vào ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp 

hiện giữ; quyết định lương hiện hưởng (được cơ quan có thẩm quyền chứng 

thực). 

g) Đối với công chức, viên chức thuộc đối tượng được miễn thi tin học, 

ngoại ngữ: bổ sung các văn bằng, chứng chỉ, các giấy tờ khác có liên quan được 

cấp có thẩm quyền chứng thực để làm cơ sở xác định được miễn thi. 

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức, viên chức được bỏ vào một bì 

đựng riêng theo: Mẫu B01-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 

06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đối với công 

chức); Mẫu HS09a-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV 

ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đối với viên chức). 

Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng do Sở Nội vụ phát hành 

theo mẫu chung. 

3.2. Trách nhiệm quản lý hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử công chức, viên chức dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng chịu trách nhiệm xem xét, quyết định danh sách công chức, 

viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi; 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử công chức, viên chức 

dự thi và công chức, viên chức dự thi phải chịu trách nhiệm về tiêu 

chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi của công chức, viên chức đơn vị mình và tính 

trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ dự thi nâng ngạch, thăng hạng. Mọi 

sự gian dối, thiếu trung thực liên quan đến nội dung hồ sơ dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; 

- Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm định về các tiêu chuẩn, điều kiện tham 

dự kỳ thi và lưu giữ, quản lý 01 bộ hồ sơ của công chức, viên chức tham dự kỳ 

thi theo quy định. 

4. Chỉ tiêu nâng ngạch, thăng hạng. 

4.1. Chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức: 40 chỉ tiêu, trong đó: 

- Ngạch chuyên viên: 24  chỉ tiêu. 

- Ngạch kiểm lâm viên: 15 chỉ tiêu. 

- Ngạch kế toán viên: 01 chỉ tiêu. 

4. 2. Chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: theo quy định 

không giao chỉ tiêu. 
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5. Nội dung, hình thức thi; điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ, môn 

Tin học; Nguyên tắc xác định người trúng tuyển. 

Thực hiện theo Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 21/8/2020 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức năm 2020. 

6. Thời gian và địa điểm tổ chức thi. 

- Thời gian: dự kiến tổ chức trong tháng 10, 11 năm 2020, thời gian cụ thể 

sẽ có thông báo sau. 

- Địa điểm thi: tại Trường Cao đẳng Lào Cai. 

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo công khai điều 

kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi; căn cứ vị trí việc làm của công chức, viên chức, 

tiến hành xét duyệt, lập danh sách cử công chức, viên chức tham gia dự thi (theo 

mẫu đính kèm), gửi danh sách và hồ sơ tham gia dự thi về Sở Nội vụ trước ngày 

30/9/2020, đồng thời gửi bản điện tử gửi vào địa chỉ email: phongccvc-

snv@laocai.gov.vn 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Nội 

vụ (theo số điện thoại: 02143.841.227; Phòng Công chức, viên chức) để được 

giải đáp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- Văn phòng Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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