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Kính gửi: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 1187/SNV-CCVC ngày 12/11/2018 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung đối tượng dự thi nâng ngạch công chức từ chuyên 

viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2018, UBND huyện yêu cầu các cơ quan 

triển khai đăng ký dự thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên 

viên cao cấp năm 2018 cụ thể như sau: 

1. Về bổ sung đối tượng dự thi 

Ngoài đối tượng quy định tại khoản 2, mục II, Quyết định số 08/QĐ-BNV 

ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ, bổ sung đối tượng dự thi nâng ngạch công chức 

chuyên viên cao cấp năm 2018, cụ thể như sau: 

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là cấp 

ủy viên cấp tỉnh (cán bộ, công chức là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

- Cấp phó của người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương 

trong quy hoạch chức danh cấp trưởng sở, ban, ngành tỉnh và tương đương (mỗi 

cơ quan, đơn vị chỉ được cử 01 cán bộ, công chức là cấp phó của người đứng đầu 

dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018). 

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn 

Điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch công chức 

chuyên viên cao cấp năm 2018 theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 

08/01/2018 của Bộ Nội vụ trong đó lưu ý: tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với 

cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018 thực hiện 

theo quy định tại văn bản số 2749/BNV-CCVC ngày 18/6/2018 của Bộ Nội vụ, 

trường hợp cán bộ, công chức nếu có bản cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ 

từ trình độ tương đương bậc 4 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo 

quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo được người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức 

nhận xét bằng văn bản được xem là đủ tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ dự thi 

nâng ngạch công chức chuyên viên cao cấp năm 2018. 

3. Hồ sơ dự thi 

Hồ sơ bổ sung cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên 

cao cấp năm 2018 do Sở Nội vụ phát hành tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 
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thời gian phát hành hồ sơ từ ngày 12/11/2018 (tổ chức, cá nhân liên hệ mua hồ 

sơ tại phòng số 108, tầng 1, Sở Nội vụ, số điện thoại 02053.812.110 hoặc 

02053.810.228). 

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký bổ sung dự thi 

Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản cử bổ sung cán bộ, công chức tham gia dự 

thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018 (kèm danh sách theo biểu mẫu đính 

kèm) và hồ sơ của cá nhân về Phòng Nội vụ trước ngày 15/11/2018 để tổng hợp 

gửi Sở Nội vụ theo quy định.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện theo nội 

dung văn bản yêu cầu như trên. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có 

vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng Nội vụ để trao đổi, thống nhất thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 

 


		2018-11-15T11:27:59+0800
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập<ubnddinhlap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




