
THÔNG BÁO  

Về việc tạm hoãn thời gian tổ chức 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 
  

 

Ngày 26/01/2021, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2020 

ban hành Thông báo số 5/TB-HĐT về việc 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 năm 2020. Theo đó, thời gian tổ chức thi (từ ngày 20/02/2021 

đến ngày 22/02/2021). 

Tuy nhiên, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hội đồng thi thông 

báo đến các thí sinh đủ điều kiện dự thi hoãn thời gian tổ chức thi nâng ngạch 

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

và tương đương năm 2020. Khi nào đảm bảo các điều kiện an toàn cho kỳ thi, 

Hội đồng thi sẽ có thông báo đến các thí sinh. 

Các nội dung liên quan đến kỳ thi được đăng tải trên Trang thông tin điện 

tử Sở Nội vụ Phú Thọ (http://sonoivu.phutho.gov.vn/). Đề nghị các thí sinh 

thường xuyên cập nhập để biết thông tin. 

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 

 

 

 

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

HỘI ĐỒNG THI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /TB-HĐT 
 

 

          Phú Thọ, ngày        tháng      năm 2021 
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