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THÔNG BÁO 

Một số nội dung về thi nâng ngạch công chức hành chính  

tỉnh Thanh Hóa năm 2020 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên 

chuyên viên chính và từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh 

Hóa năm 2020; Quyết định số 5574/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính 

tỉnh Thanh Hóa năm 2020; Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính 

thông báo một số nội dung như sau: 

1. Về chỉ tiêu thi nâng ngạch. 

Ngày 03/11/2020, Bộ Nội vụ có Công văn số 5783/BNV-CCVC về chỉ 

tiêu nâng ngạch công chức tỉnh Thanh Hóa; theo đó, Bộ Nội vụ thống nhất 

chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa là 248 chỉ tiêu, 

trong đó: 

- Nâng ngạch lên chuyên viên chính là 220 chỉ tiêu; 

- Nâng ngạch lên chuyên viên là 28 chỉ tiêu. 

2. Về danh mục tài liệu ôn tập. 

Ngày 13/10/2020, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính năm 

2020 có Thông báo số 195/TB-HĐTNN về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục 

tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch; theo đó, trong danh mục tài liệu ôn tập có Văn 

bản hợp nhất số 02/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, tuy nhiên, hiện nay văn bản này đã 

hết hiệu lực thi hành, vì vậy Hội đồng thi nâng ngạch thông báo để cơ quan, đơn 

vị thông tin đến cán bộ, công chức dự thi không phải ôn tập nội dung quy định 

tại văn bản hợp nhất số 02/NĐHN-BNV. 

3. Về thời gian thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ 

Tiếng Anh (Vòng 1). 

Hội đồng thi nâng ngạch dự kiến tổ chức thi trắc nghiệm (Vòng 1) vào 

ngày 03/4/2021. Trước ngày tổ chức thi, Hội đồng sẽ thông báo triệu tập thí 
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sinh dự thi, thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi và các nội dung khác theo 

quy định. 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo để các cơ quan, đơn vị và 

cán bộ, công chức dự thi biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch HĐTNN (để b/c); 

- Viện KH tổ chức nhà nước (để p/h); 

- Thành viên HĐTNN; 

- Ban Giám sát; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (để t/h); 

- UBND các huyện, TX, TP (để t/h); 

- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, CCVC, HĐTNN. 

 

TM. HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Trần Quốc Huy 
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