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THÔNG BÁO 
Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và chưa đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn; thời gian, địa điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 
viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021  

 
 
 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ 
ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 
ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ ban 
hành 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; 

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; 

Căn cứ Văn bản của Bộ Nội vụ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; UBND tỉnh Hà Nam 
về việc cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 
chức hành chính lên chuyên viên chính tại tỉnh Lào Cai. 

Sau khi thẩm định hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng 
hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính, Hội đồng thi nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức hành chính thông báo danh sách công chức, viên 
chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn; thời gian, địa 

điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên 
viên chính năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Danh sách 148 công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi 
(theo phụ lục 1); 

2. Danh sách 32 công chức, viên chức chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi 
(theo phụ lục 2); 

3. Thời gian làm thủ tục dự thi, lịch thi (theo phụ lục 3). 

(Có các phụ lục kèm theo) 



Lưu ý: 

- Đối với 32 công chức, viên chức chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tại 

phụ lục 2, đề nghị các cơ quan, đơn vị hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ, bổ 
sung căn cứ, minh chứng (nếu có) về Hội đồng thi (Sở Nội vụ) trước ngày 
25/11/2021, để Sở tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi theo quy định. Sau thời hạn 

trên, cá nhân nào không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định thì đương nhiên 
không đủ điều kiện dự thi. 

- Đối với công chức Lê Chính Luận, nguyên Phó trưởng Phòng Giáo dục 
và Đào tạo huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã chuyển công tác về Cục Nhà giáo và 

Cán bộ quản lý giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu Bộ Giáo dục và 
Đào tạo đồng ý cho công chức Lê Chính Luận thi nâng ngạch lên chuyên viên 

chính do tỉnh Lào Cai tổ chức, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi 
Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Lào 

Cai trước ngày 27/11/2021. 

Thông báo này thay cho Giấy triệu tập và được đăng tải trên Cổng 
thông 
tin điện tử của Sở Nội vụ, mục "Nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 
chức", địa chỉ truy cập: https://snv.laocai.gov.vn/ 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính 

thông báo để các cơ quan, đơn vị và các công chức, viên chức có tên trong danh 

sách được biết, tổ chức thực hiện theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch Hội đồng thi NNTN (báo cáo); 
- Vụ TCCB - Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Các cơ quan, đơn vị trong danh sách; 
- Công chức, viên chức trong danh sách; 
- Cổng TTĐT Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, HĐTNNTH. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Nguyễn Văn Minh 

 

https://snv.laocai.gov.vn/
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