
THÔNG BÁO  

Triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức  

danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên  

và tương đương theo chỉ tiêu năm 2020 
  

 

Căn cứ Kế hoạch số 5367/KH-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân 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 Ủy ban nhân dân tỉnh về 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. 

Hội đồng thi đề nghị các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND tỉnh; các hội, quỹ; UBND các huyện, thành, thị thông báo đến các công 

chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 

2020 (theo Quyết định số 3167/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 

danh sách công chức, viên chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và 

tương đương năm 2020) các nội dung như sau: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập 

- Thời gian: 01 ngày 02/02/2020 (thứ ba), buổi sáng từ 7 giờ 30 phút, buổi 

chiều từ 13 giờ 30 phút. 

- Địa điểm: Tại Trường Đại học Hùng Vương, phường Nông Trang, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

2. Thời gian và địa điểm tổ chức thi 

- Khai mạc: 7 giờ 30 phút, ngày 20/02/2021.  

- Tổ chức thi tuyển vòng 1: 02 ngày, từ ngày 20/02/2021 đến 21/02/2021.  

  - Tổ chức thi tuyển vòng 2: 01 ngày, ngày 22/02/2021. 

- Địa điểm: Tại Trường Đại học Hùng Vương, phường Nông Trang, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

3. Nội dung và hình thức thi: 

Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:  

* Vòng 1: Thi trắc nghiệm, thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.  

a) Môn thi Kiến thức chung  
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- Thời gian làm bài thi: 60 phút.  

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức 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, viên chức, đạo đức nghề nghiệp; chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của 

công chức, viên chức theo tiêu chuẩn của ngạch, hạng dự thi.  

- Số lượng câu hỏi: 60 câu.  

b) Môn thi ngoại ngữ  

- Thời gian làm bài thi: 30 phút.  

- Nội dung thi: Kiểm tra các kỹ năng đọc, hiểu của công chức, viên chức dự 

thi ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy 

định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

- Ngoại ngữ dự thi: Tiếng Anh.  

- Số lượng câu hỏi: 30 câu.  

Do vòng 1 thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi 

tính nên nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.  

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, 

nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì công chức dự thi 

nâng ngạch, viên chức dự thi thăng hạng được dự thi tiếp vòng 2. Không thực hiện 

phúc khảo đối với bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính.  

* Vòng 2: Thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Thời gian làm bài thi: 120 phút.  

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của 

ngạch, hạng dự thi. Bài thi vòng 2 được chấm theo thang điểm 100.  

4. Lệ phí thi 

 Thực hiện mức thu lệ phí theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 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.  

Lệ phí dự thi là: 600.000đ/thí sinh. Người dự thi nộp lệ phí thi từ ngày 

02/02/2020 đến ngày 19/02/2021 (trong giờ hành chính) tại phòng Công chức viên 

chức, Sở Nội vụ. Hết thời hạn trên thí sinh không nộp lệ phí thi thì không được dự 

thi. 

5. Người dự thi lưu ý 

- Không được phép sử dụng tài liệu trong các môn thi. 

- Thời gian tập trung tại địa điểm thi: Buổi sáng trước 07 giờ 00 phút, buổi 

chiều trước 13 giờ 00 phút để chuẩn bị thi và xuất trình giấy tờ tùy thân (giấy 

chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ công chức, viên chức). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho thí sinh thuộc cơ quan, đơn vị 

mình được biết và đối chiếu lại các thông tin trong danh sách các thí sinh đủ điều 
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kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2020 đã được UBND tỉnh 

phê duyệt. Trường hợp có thay đổi thông tin trong danh sách hoặc miễn thi môn 

Ngoại ngữ thì báo cáo Sở Nội vụ (qua phòng Công chức viên chức) chậm nhất 

ngày 03/02/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Quá thời hạn trên, Hội đồng thi 

sẽ không xem xét, giải quyết các đề nghị điều chỉnh thông tin liên quan đến danh 

sách. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp  

thuộc UBND tỉnh; các hội, quỹ; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- 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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