
 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ NỘI VỤ 
 

Số:       /SNV-CCVC 

V/v rà soát danh sách thi 

chuyên viên chính năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Lào Cai, ngày       tháng 9 năm 2021  

 

Kính gửi: 
- Các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên 
chính năm 2021; 

Ngày 22/01/2021 Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực hội đồng thi) đã có Văn 
bản gửi các cơ quan, đơn vị tiến hành xét duyệt, lập danh sách cử công chức, viên 

chức đăng ký thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên 
chuyên viên chính năm 2021 gửi về Sở Nội vụ tổng hợp. 

Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đến nay 
chưa tổ chức được kỳ thi theo dự kiến, nên một số công chức, viên chức đã thay đổi 

thông tin theo hồ sơ đăng ký dự thi như: chuyển công tác, thay đổi vị trí việc làm, 
thay đổi chức vụ, chức danh công tác; đồng thời điều kiện tiêu chuẩn của người dự 
thi cũng được thay đổi bởi Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương 
đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành 

văn thư. 

Để có cơ sở tổng hợp danh sách công chức, viên chức đăng ký dự thi đến thời 

điểm hiện tại, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan như kính gửi rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung danh sách đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021 (bao gồm cả việc rà soát, bổ sung 
điều kiện, tiêu chuẩn của người dự thi theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 

02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ) gửi về Sở Nội vụ để báo cáo Hội 
đồng thi xem xét, quyết định phê duyệt. 

Sở Nội vụ đề nghị cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện, gửi danh sách, hồ 
sơ bổ sung (nếu có) về Sở Nội vụ trước ngày 10/10/2021. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Văn phòng Sở; 
- Cổng TTĐT Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Minh 
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