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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh một số nội dung ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức,  

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch  

chuyên viên và tương đương năm 2020  

 

 

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, 

THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC  
 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 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 Kế hoạch số 5367/KH-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh tổ 

chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên 

ngạch chuyên viên và tương đương năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3153 /QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2020 (được viết tắt 

là Hội đồng Thi); 

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng Thi. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung ôn tập của Quyết định số 05/QĐ-HĐT 

ngày 15/12/2020 của Hội đồng thi về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi 

trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2020, cụ thể như sau: 

- “Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020” được 

thay thế bằng “Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030”; 



 

- “Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định 

chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 

09/10/2014” được thay thế bằng “Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 

của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương 

đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên 

ngành văn thư”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng 

Thi; Các Ban thuộc Hội đồng Thi; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 2;  

- UBND tỉnh (để b/c);  

- Lưu: VT, HĐT. 

TM. HỘI ĐỒNG THI 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Ngô Đức Thịnh 
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