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- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Hội được giao biên chế.

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà
nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2018; văn bản số
2495/BNV-CCVC ngày 04/6/2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng
ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2018;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số
2067/VP-NC ngày 08/6/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức
thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2018;
Sở Nội vụ triển khai việc tổ chức thi nâng ngạch công chức Chuyên viên
chính năm 2018, như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN
1. Đối tượng
Những đối tượng sau đây đang giữ ngạch chuyên viên, có đủ tiêu chuẩn,
điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức theo quy định, gồm:
a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐCP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định những người là công chức và
Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng
dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.
b) Cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các
cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện hiện xếp lương theo ngạch, bậc
công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức
danh đang đảm nhiệm.
c) Các đối tượng theo quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 Mục này
thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động,
luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ ở cấp xã.
2. Điều kiện
a) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 (ba)
năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch (gồm các năm: 2015,
2016, 2017); có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời

gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem
xét xử lý kỷ luật.
b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc
làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong
cùng ngành chuyên môn.
c) Có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở
lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); đối với trường hợp giữ ngạch tương
đương ngạch chuyên viên thì phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu
01 năm (đủ 12 tháng).
3. Tiêu chuẩn
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với
ngành, lĩnh vực công tác.
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sỹ
quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công.
c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày
24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng
dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm
việc ở vùng dân tộc thiểu số.
d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11
tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng
tương đương.
đ) Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, trong thời gian giữ
ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm
định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương
trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện mà cơ quan
sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm
quyền ban hành hoặc nghiệm thu, cụ thể như sau:
- Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo hoặc
Tổ biên tập văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan nơi công chức công tác
được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền ban hành.
Trường hợp tham gia xây dựng văn bản mà theo quy định của Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật không bắt buộc cơ quan nơi công chức công tác
được giao chủ trì phải thành lập Ban soạn thảo hoặc Tổ biên tập thì phải có văn
bản giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia xây dựng của người có thẩm quyền;
- Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban
chủ nhiệm, Ban soạn thảo hoặc Tổ giúp việc, Tổ biên tập, Tổ biên soạn đề tài,
đề án, chương trình, dự án cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện mà cơ quan
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nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp
có thẩm quyền nghiệm thu hoặc phê duyệt;
- Có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền về việc chủ trì hoặc
tham gia xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý văn bản quy phạm
pháp luật, gồm: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Quyết
định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
II. HỒ SƠ DỰ THI
Hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính năm 2018 do Sở Nội
vụ phát hành tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thời gian phát hành hồ sơ từ
ngày 20/8/2018 (tổ chức, cá nhân liên hệ mua hồ sơ tại phòng số 108, tầng 1,
Sở Nội vụ, số điện thoại 02053.812.110 hoặc 02053.810.228).
III. MỘT SỐ LƯU Ý
1. Điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ
Công chức tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công
chức chuyên viên chính năm 2018 được miễn thi môn ngoại ngữ khi có một
trong các điều kiện sau:
- Công chức từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối
với nữ;
- Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo
tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
- Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;
- Công chức có bằng tốt nghiệp về ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở
trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định
trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi;
- Công chức có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình
độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định
trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng
nước ngoài ở Việt Nam;
- Công chức có bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ
tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu trở lên còn trong thời hạn 02 năm kể từ
ngày cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi
nâng ngạch.
2. Về thành phần hồ sơ
Ngoài những thành phần hồ sơ đã ghi ở mặt sau của túi hồ sơ, công chức
dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính năm 2018 cần lưu ý:
a) Việc quy đổi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ thực hiện theo quy định tại
văn bản số 744/SNV-CCVC ngày 25/7/2018 của Sở Nội vụ.
b) Trường hợp cán bộ, công chức giữ ngạch tương đương với ngạch chuyên
viên thì phải bổ sung Quyết định bổ nhiệm vào ngạch tương đương với ngạch
chuyên viên (ví dụ: ngạch 21.189, 15.113, 13.095,…) để làm cơ sở tính thời
gian giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viên theo quy định.
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c) Bổ sung bản sao giấy khai sinh; Chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số
(nếu có) trong thành phần hồ sơ.
IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản cử cán bộ, công chức tham gia dự thi nâng
ngạch, danh sách (theo biểu mẫu đính kèm) và hồ sơ của cá nhân về Sở Nội vụ
trong 02 ngày: 10-11/9/2018 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo
quy định. Sau thời hạn trên, các cơ quan, đơn vị không gửi văn bản cử cán bộ,
công chức tham gia dự thi coi như không có nhu cầu đăng ký dự thi nâng ngạch
công chức lên chuyên viên chính năm 2018.
Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);

- LĐ Sở NV;
- Phòng: CCVC, VP sở;
- Website SNV;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Hoàng Thị
Hiền
Email:
hthien@langson.gov.vn
Cơ quan: Sở Nội vụ,
Tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Thị Hiền
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