
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và                  

người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch chuyên viên  

lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lai Châu năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng 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 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, 

dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Đề án số 3973/ĐA-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của UBND 

tỉnh Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và 

người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên 

chính tại tỉnh Lai Châu năm 2022 và các Công văn số 5510/BNV-CCVC ngày 04 

tháng 11 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 

2022; Công văn số 5513/BNV-CCVC ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ Nội vụ 

về việc cử công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính; Công văn số 

1766/VPCTN-TCHC ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Chủ tịch nước 

về việc cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính; 

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của 

UBND tỉnh  về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ 

quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù thuộc tỉnh Lai Châu từ 

ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2022; 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và                  

người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên 

chính tỉnh Lai Châu năm 2022 ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH 

CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2022 

 

 Số:            /KH-HĐTNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             
Lai Châu, ngày       tháng       năm 2022 
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chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch 

chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lai Châu năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức nhằm đánh giá, lựa chọn được đội ngũ 

công chức, người làm việc tại các tổ chức hội có tính chất đặc thù đáp ứng tiêu 

chuẩn của ngạch theo vị trí việc làm công chức góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu 

lực quản lý nhà nước và làm cơ sở thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo quyền lợi 

cho công chức. Đồng thời động viên, khuyến khích đội ngũ công chức, người làm 

việc tại các tổ chức hội có tính chất đặc thù tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc được giao. 

Cụ thể hóa nội dung liên quan đến tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ 

ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính. Phân công trách nhiệm của các đơn 

vị, cá nhân trong quá trình tổ chức kỳ thi. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, 

khách quan, đúng quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị kỳ thi 

1.1. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng, thành lập các Ban của 

Hội đồng thi nâng ngạch 

- Thư ký Hội đồng thi nâng ngạch chuẩn bị dự thảo Thông báo phân công 

nhiệm vụ thành viên Hội đồng, kế hoạch tổ chức thi, thông báo thời gian, địa điểm 

thi báo cáo Chủ tịch Hội đồng ký ban hành. 

- Thư ký Hội đồng thi nâng ngạch chuẩn bị dự thảo Quyết định thành lập các 

Ban của Hội đồng thi nâng ngạch: Ban coi thi; Ban phách; Ban chấm thi; Ban 

chấm phúc khảo (nếu có); Tổ in sao đề thi; thành lập Tổ thư ký giúp việc (xét thấy 

cần thiết); Quyết định không thành lập ban đề thi báo cáo Chủ tịch Hội đồng ký 

ban hành. Các ban của Hội đồng làm việc theo nội quy, quy chế của Hội đồng. 

1.2. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch, thu phí 

dự thi  

- Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch: Trên cơ sở 

danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi theo đề án đã được UBND tỉnh ban hành và 

được Bộ Nội vụ thống nhất, Hội đồng thi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 

danh sách đủ điều kiện dự thi và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi. 

Dự kiến hoàn thành ngày 30/11/2022. 
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- Thu phí dự thi: Mức thu lệ phí: 600.000 đồng/1 thí sinh. Thí sinh nộp lệ phí 

thi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tầng 1, tòa nhà số 2 trụ sở các cơ quan, 

sự nghiệp tỉnh Lai Châu. Dự kiến hoàn thành ngày 09/12/2022. 

1.3. Chuẩn bị nội dung ôn tập 

Thư ký Hội đồng thi nâng ngạch chuẩn bị danh mục tài liệu ôn tập các môn 

thi: Kiến thức chung, tiếng Anh, chuyên môn nghiệp vụ, báo cáo Hội đồng thi 

nâng ngạch thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Dự kiến hoàn thành ngày 30/11/2022. 

1.4. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất 

Giao Sở Nội vụ chỉ đạo phòng Tổ chức biên chế, phối hợp với Văn phòng 

Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu, Sở Thông tin và Truyền thông 

và các cơ quan có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, 

phần mềm, máy chủ, máy trạm, ấn phẩm ... phục vụ kỳ thi đảm bảo hiệu quả, đúng 

quy định.  

Hội đồng thi nâng ngạch có văn bản đề nghị Công an tỉnh phối hợp cử 

người để đảm bảo công tác an ninh tại địa điểm tổ chức kỳ thi, in sao đề, chấm thi, 

làm phách. 

2. Công tác tổ chức kỳ thi 

2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi 

- Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 17/12 đến ngày 18/12/2022. 

- Địa điểm tổ chức thi: Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu, đường 

Võ Nguyên Giáp, xã Sùng Phài, Thành phố Lai Châu. 

2.2. Nội dung, hình thức, thời gian thi nâng ngạch 

Thi nâng ngạch chuyên viên chính được thực hiện như sau: 

2.2.1. Môn kiến thức chung  

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính. 

b) Nội dung thi: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của 

Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; 

công chức, công vụ; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch 

chuyên viên chính; 

c) Thời gian thi: 60 phút. 

2.2.2. Môn Tiếng Anh  

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính. 

b) Nội dung thi: 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của ngạch chuyên viên 

chính; 

c) Thời gian thi: 30 phút. 
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2.2.3. Môn chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Hình thức thi: Thi viết. 

b) Nội dung thi theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính. 

c) Thời gian thi: thời gian 180 phút; thang điểm 100. 

2.2.4. Thi môn kiến thức chung và ngoại ngữ (Tiếng Anh) trên máy vi tính 

Tổ chức thi môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) bằng hình 

thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính thì không phải thi môn tin học và phải thông 

báo điểm của môn thi cho công chức dự thi được biết ngay sau khi kết thúc thời 

gian làm bài trên máy vi tính. Không phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy 

vi tính. 

2.2.5. Miễn thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) đối với các trường hợp sau: 

a) Công chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác; 

b) Công chức có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu 

số đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số; 

c) Công chức có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào 

tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ 

quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi; 

d) Công chức có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình 

độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong 

tiêu chuẩn của ngạch dự thi do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận 

tại Việt Nam theo quy định. 

3. Chỉ tiêu thi nâng ngạch và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi 

nâng ngạch 

3.1. Chỉ tiêu thi nâng ngạch 

Tổng số chỉ tiêu được Bộ Nội vụ phê duyệt: 165 chỉ tiêu; cụ thể: 

- Công văn số 5510/BNV-CCVC ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ Nội vụ 

về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2022; trong đó phê duyệt 163 chỉ 

tiêu nâng ngạch chuyên viên chính. 

- Công văn số 5513/BNV-CCVC ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ Nội vụ 

về việc cử công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính; trong đó phê duyệt 

02 chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính của Văn phòng Chủ tịch nước. 

3.2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch 

- Có số câu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên đối với các môn kiến thức 

chung, ngoại ngữ: Tiếng Anh (trừ trường hợp miễn thi). 

- Có kết quả điểm bài thi môn chuyên môn, nghiệp vụ đạt từ 50 điểm trở lên và 

lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nâng ngạch được giao. 
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- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng kết quả điểm bài thi môn 

chuyên môn, nghiệp vụ bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng thì thứ tự ưu 

tiên trúng tuyển như sau: Công chức là nữ; công chức là người dân tộc thiểu số; 

công chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); công chức có thời gian 

công tác nhiều hơn. 

Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ 

chức thi nâng ngạch công chức có văn bản trao đổi với người đứng đầu cơ quan 

quản lý công chức và quyết định người trúng tuyển theo đề nghị của người đứng 

đầu cơ quan quản lý công chức. 

- Không bảo lưu kết quả cho các kỳ thi nâng ngạch lần sau. 

4. Thông báo kết quả thi nâng ngạch 

- Thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính: Hội đồng thi thông báo 

kết quả các môn thi trắc nghiệm đến công chức dự thi được biết ngay sau khi kết 

thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không phúc khảo kết quả thi trắc 

nghiệm trên máy vi tính. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi bài thi viết 

môn chuyên môn, nghiệp vụ, Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh về kết quả chấm thi; đồng thời công khai trên trang thông tin điện 

tử của Sở Nội vụ hoặc Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lai Châu và gửi thông báo 

bằng văn bản tới cơ quan quản lý công chức và các Hội đặc thù về điểm thi của 

công chức và người làm việc tại các Hội đặc thù dự thi nâng ngạch để thông báo 

cho công chức và người làm việc tại các Hội đặc thù dự thi được biết. Dự kiến 

hoàn thành ngày 31/12/2022. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi, công chức 

và người làm việc tại các Hội đặc thù dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo 

kết quả điểm bài thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ. Hội đồng thi nâng ngạch 

công chức có trách nhiệm thành lập Ban chấm phúc khảo và tổ chức chấm phúc 

khảo, dự kiến hoàn thành trước ngày 18/01/2023, công bố kết quả chấm phúc 

khảo chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo. Dự kiến 

hoàn thành ngày 18/01/2023. 

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả chấm phúc khảo, 

Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả kỳ thi 

nâng ngạch công chức và danh sách công chức trúng tuyển. Dự kiến hoàn thành 

trước ngày 01/02/2023. 

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 

thi nâng ngạch, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thông báo kết 

quả thi và danh sách công chức và người làm việc tại các Hội đặc thù trúng tuyển 

bằng văn bản tới cơ quan quản lý công chức và người làm việc tại các Hội đặc thù 
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có công chức và người làm việc tại các Hội đặc thù tham dự kỳ thi. Dự kiến hoàn 

thành trước ngày 08/02/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Hội đồng thi nâng ngạch 

Là cơ quan thường trực của Hội đồng thi nâng ngạch, chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Hội đồng thi nâng ngạch chuẩn bị các 

điều kiện và địa điểm để tổ chức kỳ thi theo quy định. 

2. Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông 

Chuẩn bị các điều kiện và địa điểm để tổ chức kỳ thi theo quy định. 

3. Công an tỉnh 

Phối hợp với Sở Nội vụ cử người tham gia bảo vệ kỳ thi nâng ngạch và 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác theo quy định.  

4. Hội đồng thi nâng ngạch công chức tại tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm tổ 

chức kỳ thi theo Nội quy và Quy chế đảm bảo theo quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan 

hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch chuyên viên lên 

ngạch chuyên viên chính tỉnh Lai Châu năm 2022 của Hội đồng thi nâng ngạch 

tỉnh Lai Châu./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu; 

- Ban Giám sát; 

- Thành viên HĐTNN; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu; 

- Lưu: VT, HĐTNN. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG THI 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Vừ A Tiến 

  


		2022-11-28T14:18:09+0700


		2022-11-29T08:54:13+0700


		2022-11-29T08:54:13+0700


		2022-11-29T08:54:13+0700


		2022-11-29T08:54:13+0700




