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THÔNG BÁO 

Về chỉ tiêu thi nâng ngạch chuyên viên chính; xét nghiệm covid-19 

trước khi tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ văn bản số 5594/BNV-CCVC ngày 08/11/2021 của Bộ Nội vụ về 

chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2021 tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; 

chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán 

viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2021 thông 

báo một số nội dung thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên 

và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Về chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức  

- Tổng số chỉ tiêu nâng ngạch công chức chuyên viên lên ngạch chuyên 

viên chính: 121 chỉ tiêu. 

(Chỉ tiêu phân bổ chi tiết của từng cơ quan, đơn vị theo Phụ lục đính kèm). 

- Không thực hiện phân bổ chỉ tiêu đối với nâng ngạch công chức từ cán sự 

lên chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế 

toán viên. 

2. Về xét nghiệm covid-19 

Căn cứ Nghị Quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc 

ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19; Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ 

Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021của Chính phủ ban hành quy định tạm 

thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

Căn cứ Thông báo của Sở Y tế về cấp độ dịch của tỉnh Lạng Sơn theo Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 

4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2021 đề 

nghị thí sinh dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và 
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tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng 

Sơn năm 2021 thuộc vùng công bố cấp độ dịch cấp 3 (nguy cơ cao); cấp 4 

(nguy cơ rất cao) theo Thông báo của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thực hiện xét 

nghiệm covid 19 trước khi tham gia dự thi. 

Lưu ý: 

- Trước khi vào phòng thi thí sinh thuộc vùng cấp độ dịch 3, 4 phải xuất 

trình giấy chứng nhận xét nghiệm covid-19 do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Cấp độ dịch của tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế được Sở Y tế cập nhật, thông báo và đăng tải trên 

Website: https://langson.gov.vn/en/danhgiacapdodichbenhcovid-19. 

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

được cơ quan, đơn vị cử đi dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; 

chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán 

viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021 về các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
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