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CHÍNH NĂM 2018 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:  15 /TB-HĐTNN Lạng Sơn, ngày  26  tháng 3 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Về danh mục tài liệu ôn tập và thu phí dự thi kỳ thi 

nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018  
 

Triển khai văn bản số 897/BNV-CCVC ngày 28/02/2019 và văn bản số 

1128/BNV-CCVC ngày 18/3/2019 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng 

ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2018 của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên 

viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018; 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên  
lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 thông báo: 

1. Về danh mục tài liệu ôn tập 

a) Môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ 

Danh mục tài liệu môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ: 

Theo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức từ 

ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo 

Công văn số 10/HĐTNN ngày 13/6/2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công 

chức – Bộ Nội vụ (gửi kèm theo) được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của 

Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn/ (mục Công chức, viên chức). 

b) Môn Ngoại ngữ: Kỹ năng đọc, viết Tiếng Anh, 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 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

c) Môn Tin học: Hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của 

Microsoft Office, sử dụng Internet ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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2. Thu phí dự thi 

- Mức thu phí đối với công chức dự thi: Thực hiện theo quy định tại 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 (600.000 đồng/người). 

- Thời gian thu phí: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00’ đến 11h30’, ngày 31/3/2019 

(Chủ nhật). 

- Địa điểm: Sở Nội vụ, số 04, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo kịp thời cho công chức được cơ 

quan, đơn vị cử đi dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên 

chuyên viên chính về các nội dung thông báo trên./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐTNN (b/c); 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các phòng, đơn vị: CCVC, 
TCBC&TCPCP; VP sở, Ban TĐKT; 
- Website SNV; 
- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Nguyễn Quốc Khánh 
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