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Lai Châu, ngày      tháng      năm 2022 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và Triệu tập thí sinh dự thi 
 

 

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

Bộ Nội vụ 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 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; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách công chức trong cơ quan hành chính và 

người làm việc tại các Hội đặc thù đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi từ ngạch 

chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lai Châu năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và người làm việc tại 

các Hội đặc thù đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi từ ngạch chuyên viên lên ngạch 

chuyên viên chính tỉnh Lai Châu năm 2022;                      

Hội đồng thi nâng ngạch công chức đề nghị các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố thông báo đến các công chức, người làm việc đủ điều kiện 

dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2022 như sau: 

1. Danh sách công chức, người làm việc đủ điều kiện dự thi nâng 

ngạch chuyên viên chính năm 2022 (Danh sách kèm theo Quyết định số 

1525/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh đăng tải trên 

Trang thông tin của Sở Nội vụ). 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi 
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a) Thời gian: 

- Ngày 17/12/2022: 

+ 07 giờ 15 phút: Khai mạc kỳ thi; 

+ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút: Thi môn Kiến thức chung (Thi trắc 

nghiệm trên máy vi tính, thời gian: 60 phút). 

+ 13 giờ 30 phút: Thi môn Kiến thức chung (Thi trắc nghiệm trên máy vi 

tính, thời gian: 60 phút). 

+ 15 giờ 00 phút: Thi môn Tiếng Anh (Thi trắc nghiệm trên máy vi tính, 

thời gian: 30 phút). 

- Ngày 18/12/2022: 08 giờ 00 phút thi môn Chuyên môn nghiệp vụ (Thi 

viết, thời gian: 180 phút). 

b) Địa điểm: Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu, đường Võ 

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

3. Nội dung, hình thức thi: 

Theo quy định tại 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 tỉnh Lai Châu năm 2022. 

4. Lệ phí thi: 600.000 đồng/người. 

Công chức dự thi nộp lệ phí thi trước 17 giờ 00 phút ngày 12/12/2022 tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công, tầng 1 tòa nhà số 2 trụ sở các cơ quan, sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu. Hết thời hạn trên thí sinh không nộp lệ phí thi không được 

dự thi nâng ngạch. 

5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân dự thi đối chiếu lại 

các thông tin trong danh sách công chức, người làm việc đủ điều kiện dự thi 

nâng ngạch chuyên viên chính năm 2022. Trường hợp có thay đổi về thông tin 

dự thi của thí sinh đề nghị gửi văn bản đính chính về Hội đồng thi (qua phòng 

Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ) trước ngày 11/12/2022 để Hội đồng thi xem xét, 

giải quyết. Sau ngày 12/12/2022 Hội đồng thi không tiếp nhận và xử lý điều 

chỉnh thông tin của thí sinh đăng ký dự thi. Các cơ quan, đơn vị, địa phương 

chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi bao gồm cả điều kiện miễn thi 

môn Ngoại ngữ của người được cử dự thi. 

6. Công chức, người làm việc tại các Hội đặc thù đi thi mang theo chứng 

minh thư nhân dân hoặc thẻ đảng viên, Giấy phép lái xe, hộ chiếu ... (rõ ảnh) để 

kiểm tra trước khi vào phòng thi. 
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Hội đồng thi nâng ngạch thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương 

và thí sinh dự thi được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Thành viên Hội đồng thi NNCC; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu (Đăng tải); 

- Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- Lưu: HĐTNNCC. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

             Vừ A Tiến 
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