
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /UBND-NV 

 

Đình Lập, ngày      tháng  4  năm 2020 

V/v cử cán bộ, công chức dự thi 

nâng ngạch công chức                      

Chuyên viên chính năm 2020 

 

   Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp    

trực thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã Bính Xá.  

 

Thực hiện Công văn số 407/SNV-CCVC ngày 06/4/2020 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính 

năm 2020. 

 Để có cơ sở đăng ký danh sách dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên 

chính năm 2020, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai và thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Đối tượng dự thi, Điều kiện tiêu chuẩn, Hồ sơ đăng ký dự thi: Thực 

hiện theo văn bản số 407/SNV-CCVC ngày 06/4/2020 của Sở Nội vụ. 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn  

Gửi văn bản cử công chức, viên chức tham gia dự thi; danh sách (theo các 

biểu mẫu gửi kèm trên Chương trình iOffice) và hồ sơ của cá nhân về UBND 

huyện thông qua Phòng Nội vụ chậm nhất ngày 20/4/2020 để tổng hợp, báo cáo 

theo quy định. Danh sách các đơn vị gửi bản mềm theo địa chỉ: 

noivudl@gmail.com.  

2.2. Phòng Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, thẩm định các điều 

kiện, tiêu chuẩn, tham mưu ban hành văn bản cử cán bộ, công chức dự thi nâng 

ngạch chuyên viên chính năm 2020 theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vi ̣ triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị liên hệ với 

Phòng Nội vụ (Số điện thoại: 0205.3846.910) để trao đổi thống nhất thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (IOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Vi Văn Đông 

mailto:noivudl@gmail.com
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