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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm thi kỳ 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 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 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; 

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 từ ngạch chuyên viên lên 

ngạch chuyên viên chính tỉnh Lai Châu năm 2022; 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo công khai kết quả điểm 

thi kỳ 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 

năm 2022 như sau: 

1. Thông báo kết quả điểm thi các môn thi của kỳ thi nâng ngạch công 

chức (có danh sách kèm theo).  

2. Thông báo về thời gian, lệ phí và địa chỉ nhận đơn phúc khảo bài thi 

môn chuyên môn nghiệp vụ: 

- Thời hạn nhận đơn phúc khảo bài thi: Từ ngày 27/12/2022 đến hết ngày 

10/01/2023 (tính theo ngày đơn thư đến tại Trung tâm phục vụ hành chính công, 

tầng 1 tòa nhà số 2 trụ sở các cơ quan, sự nghiệp tỉnh Lai Châu). Không giải 

quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian 
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quy định nêu trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, 

Telex và trường hợp không nộp lệ phí phúc khảo. 

- Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại 

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

nghiệp tỉnh Lai Châu. 

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/1 bài thi. 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo để các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và thí sinh biết, thực hiện theo quy định./.  

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch HĐTNN (b/c); 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các tổ chức hội cấp tỉnh được giao biên chế; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Thành viên Hội đồng TNNCC; Ban Giám sát; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- Công thông tin điện tử tỉnh Lai Châu; 

- Trang thông tin Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, HĐTNN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Vừ A Tiến 
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