
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  02  /SNV-CCVC 
 

Lạng Sơn, ngày  03   tháng  01  năm 2019 

V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức từ 
Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính; 
Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên 

cao cấp năm 2018 

      
   Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Triển khai văn bản số 2279/TTCP-TCCB và văn bản số 2281/TTCP-TCCB 

ngày 25/12/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thi nâng ngạch công 

chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính; Thanh tra viên chính lên Thanh 

tra viên cao cấp năm 2018; 

Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy trình cử 

công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ 

ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính; Thanh tra viên chính lên Thanh 

tra viên cao cấp năm 2018 theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại văn bản số 5216/VP-NC ngày 28/12/2018. Sở Nội vụ đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phối hợp triển khai một số nội dung sau: 

I. NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ THANH TRA VIÊN CHÍNH 

LÊN THANH TRA VIÊN CAO CẤP 

1. Về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi  

Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, nội dung, hình thức và thời gian thi 

được quy định tại văn bản số 2279/TTCP-TCCB ngày 25/12/2018 của Thanh tra 

Chính phủ (gửi kèm văn bản này trên hệ thống eOffice). 

2. Về chỉ tiêu dự thi  

Trên cơ sở số lượng công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ Thanh tra 

viên chính lên Thanh tra viên cao cấp do các Bộ, ngành, địa phương cử đi thi, 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2018, Thanh tra chính phủ sẽ 

tổng hợp gửi Bộ Nội vụ danh sách thí sinh dự thi để phân bổ chỉ tiêu thi nâng 

ngạch công chức Thanh tra viên cao cấp của từng Bộ, ngành, địa phương năm 

2018, đảm bảo nguyên tắc thi cạnh tranh. 

3. Tổng hợp danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi  
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Trên cơ sở công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và vị trí việc làm phù hợp 

đăng ký dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 

2018, các cơ quan, đơn vị gửi danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch, 

gồm: 

a) Văn bản cử công chức dự thi nâng ngạch kèm danh sách trích ngang 

(theo biểu mẫu số 01 đính kèm). 

b) Hồ sơ đăng ký dự thi của cá nhân. 

Văn bản cử công chức dự thi và hồ sơ của cá nhân các cơ quan, đơn vị gửi 

về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 15/01/2019 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. 

II. NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ THANH TRA VIÊN LÊN 

THANH TRA VIÊN CHÍNH 

1. Về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi  

Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, nội dung, hình thức và thời gian thi 

được quy định tại văn bản số 2281/TTCP-TCCB ngày 25/12/2018 của Thanh tra 

Chính phủ (gửi kèm văn bản này trên hệ thống eOffice). 

2. Về chỉ tiêu dự thi  

Trên cơ sở số lượng công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ Thanh tra 

viên lên Thanh tra viên chính do các Bộ, ngành, địa phương cử đi thi, Hội đồng 

thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2018, Thanh tra chính phủ sẽ tổng hợp 

gửi Bộ Nội vụ danh sách thí sinh dự thi để phân bổ chỉ tiêu thi nâng ngạch công 

chức Thanh tra viên chính của từng Bộ, ngành, địa phương năm 2018, đảm bảo 

nguyên tắc thi cạnh tranh. 

3. Tổng hợp danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi  

Trên cơ sở công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và vị trí việc làm phù hợp 

đăng ký dự thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018, 

các cơ quan, đơn vị gửi danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch, gồm: 

a) Văn bản cử công chức dự thi nâng ngạch kèm danh sách trích ngang 

(theo biểu mẫu số 02 đính kèm). 

b) Hồ sơ đăng ký dự thi của cá nhân. 

Văn bản cử công chức dự thi và hồ sơ của cá nhân các cơ quan, đơn vị gửi 

về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 31/01/2019 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH 
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Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên chính lên 

Thanh tra viên cao cấp; Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018 do Sở 

Nội vụ phát hành tại Phòng số 108 tầng 01 Sở Nội vụ (số điện thoại 

02053.812.110-02053.810.228). 

Lưu ý: Mỗi công chức dự thi kê khai 02 bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gửi Sở Nội 

vụ, 01 bộ hồ sơ lưu tại cơ quan, đơn vị cử công chức dự thi. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- LĐ Sở NV; 
- Phòng CCVC, VP sở; 
- Website Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quốc Khánh 
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