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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Nam Định, ngày        tháng   01  năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 

năm 2019, 2020, tỉnh Nam Định  
 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

Ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện 

chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy 

định chức danh, mã ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và 

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu 

chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức; Thông tư 

số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

Thực hiện Đề án số 12 và 13/ĐA-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự chuyên viên và tương 

đương, chuyên viên chính đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại văn bản số   

6470/BNV-CCVC ngày 24/12/2019 về việc thi nâng ngạch công chức năm 2019 

tỉnh Nam Định 

UBND tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức năm 2019, 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức góp phần nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung, cán bộ lãnh đạo, 

quản lý nói riêng; đảm bảo cơ cấu ngạch theo vị trí việc làm của cán bộ, công 

chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

lập. 
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2. Yêu cầu: 

- Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức phải đảm bảo công 

bằng, khách quan, công khai, đúng các quy định hiện hành của nhà nước; 

- Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo đúng nội 

dung Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự chuyên viên và 

tương đương, chuyên viên chính đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại văn bản số   

6470/BNV-CCVC ngày 24/12/2019 về việc thi nâng ngạch công chức năm 2019 

tỉnh Nam Định 

- Đảm bảo nguyên tắc cạnh trạnh theo quy định đối với công chức tham dự 

kỳ thi nâng ngạch. 

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch, công chức, 

thăng hạng viên chức năm 2019, 2020; Quyết định thành lập Ban giám sát Hội 

đồng thi; hoàn thành trước ngày 16/01/2020  

2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định danh sách cán bộ, công chức đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019, 

2020; Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi trước ngày 01/02/2020. 

3 Tổ chức ôn thi từ ngày 15/02/2020   

4. Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức họp, phân công 

nhiệm vụ các thành viên Hội đồng, triển khai các công viêc: Thành lập các Ban 

giúp việc, bố trí phòng thi và các điều kiện khác phục vụ kỳ thi;  

5. Ngày 21/02/2020, niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo 

phòng thi; Niêm yết nội quy thi; 

6. Tổ chức thi:  

a) Ngày 22/02/2020 từ 7giờ30 đến 8 giờ: Khai mạc Kỳ thi, công bố các 

quyết định. 

b) Thi vòng 1 (trắc nghiệm):  Ngày 22/02/2020: 

- Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ; 

- Từ 10 giờ đến 10 giờ 30 thi trắc nghiệm môn Tin học 

-Từ 14 giờ đến 15 giờ thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung 

Địa điểm tổ chức thi: Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định 

(Đường Vị Xuyên thành phố Nam Định) 

- Tổ chức rọc phách và chấm thi: Ngày 24/02/2020 đến 25/02/2020. 

- Thông báo kết quả điểm thi: Ngày 01/3/2020 

- Tiếp nhận đơn phúc khảo ( Trong thời hạn15 ngày sau ngày thông báo) 

- Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 và triệu tập công chức, viên chức dự thi 

vòng 2 (Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi kết thúc thi vòng 1) 
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c) Thi vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ 

- Thi môn chuyên môn nghiệp vụ (Trong thời hạn 15 ngày thông báo triệu 

tập thí sinh dự thi vòng 2) 

- Thông báo kết quả điểm thi (trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành 

chấm thi vòng 2) 

- Tiếp nhận đơn phúc khảo ( 15 ngày sau thông báo kết quả điểm thi) 

- Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 (Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi hết 

hạn nộp đơn phúc khảo) 

  7. Chỉ tiêu nâng ngạch, xác định người trúng tuyển. 

a) Chỉ tiêu nâng ngạch 

- Chỉ tiêu nâng ngạch năm 2019 được Bộ Nội vụ giao: 

+ Nâng ngạch lên chuyên viên chính: 65 chỉ tiêu 

+ Nâng ngạch lên chuyên viên: 21 chỉ tiêu 

+ Nâng ngạch lên kế toán viên: 01 chỉ tiêu 

+ Nâng ngạch lên kiểm lâm viên: 01 chỉ tiêu 

+ Nâng ngạch lên cán sự: 01 chỉ tiêu 

+ Nâng ngạch lên kế toán viên cao đẳng: 01 chỉ tiêu 

- Thăng hạng viên chức hành chính: 

+ Thăng hạng viên chức lên ngạch chuyên viên: 05 chỉ tiêu 

+ Thăng hạng lên cán sự: 02 chỉ tiêu 

b) Xác định người trúng tuyển  

- Đối với nâng ngạch công chức: 

Người trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có kết quả điểm 

thi môn chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên, lấy theo thứ tự từ 

cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nâng ngạch đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.  

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi tại vòng 2 bằng nhau ở 

chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng thì thứ tự ưu tiên trúng tuyển như sau: Người dự 

tuyển là nữ; người dự tuyển là người dân tộc thiểu số; người dự tuyển nhiều tuổi 

hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh), trường hợp bằng tuổi nhau thì người có thời 

gian công tác nhiều hơn là người trúng tuyển. 

Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ 

chức thi nâng ngạch công chức quyết định người trúng tuyển theo đề nghị của 

người đứng đầu cơ quan quản lý công chức. 

- Đối với thăng hạng viên chức hành chính:  

Viên chức trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính phải có 

kết quả điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên 
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8. Hội đồng thi báo cáo kết quả kỳ thi  

- Hội đồng thi nâng ngạch căn cứ vào kết quả kỳ thi và chỉ tiêu nâng ngạch 

được Bộ Nội vụ giao, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả kỳ thi và 

danh sách trúng tuyển. 

- Thông báo kết quả kỳ thi và danh sách công chức, viên chức trúng tuyển 

đến cơ quan quản lý công chức, viên chức tham dự kỳ thi (Trong thời hạn 05 ngày 

kể từ khi Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định phê duyệt) 

9. Bổ nhiệm vào ngạch công chức: Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội 

vụ ban hành Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức, viên 

chức đạt kết quả theo quy định (trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo ) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng thi nâng ngạch: Có trách nhiệm tổ chức kỳ thi theo đúng nội 

dung Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự chuyên viên và 

tương đương, chuyên viên chính năm 2019, 2020 và Kế hoạch này. 

2. Sở Nội vụ:  

  - Thông báo công khai Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, tại trụ sở và 

Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ; 

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cử tham dự kỳ 

thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết 

định danh sách đủ điều kiện dự thi. 

- Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thi nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức, Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức 

theo quy định của pháp luật; 

- Giúp Hội đồng thi nâng ngạch công chức: 

+ Là đầu mối giúp Hội đồng thi triển khai các công việc theo phân công của 

Hội đồng, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác ra đề, coi thi, chấm thi theo 

quy định.  

+ Phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định, Công an tỉnh 

chuẩn bị phòng làm việc cho Hội đồng thi, các phòng thi, và các điều kiện cần thiết 

khác phục vụ cho việc tổ chức thi nâng ngạch công chức; 

+ Tham mưu giúp Hội đồng thi nâng ngạch công chức: Triệu tập cán bộ, 

công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi và thông báo đến người dự 

thi về kế hoạch tổ chức thi; nội dung thi; các môn thi; hình thức thi; thời gian, địa 

điểm thi; khai mạc kỳ thi; tổ chức các ngày thi; 

+ Tổ chức thu hồ sơ, phí dự thi, quản lý và sử dụng theo quy định. 

+ Chuẩn bị tài liệu, nội dung giúp UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả 

kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo quy định. 
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3. Trách nhiệm của các sở , ban, ngành tỉnh và UBND các huyện , thành 

phố: 

- Thông báo công khai Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 

viên chức năm 2019, 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi; 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước phát luật về đối tượng, 

điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức, viên chức được cử dự thi; 

- Phối hơp̣ với Sở Nôị vu ̣trong công tác tổ chức thi, tạo điều kiêṇ cho cán bộ, 

công chức, viên chức tham gia dư ̣thi. 

4. Sở Tài chính: Hướng dẫn lập dự toán, cấp kinh phí và thanh quyết toán 

chi phí  tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019 theo 

đúng quy định. 

5. Công an tỉnh: Đảm bảo công tác an ninh trật tự để Hội đồng thi nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

6. Trường Chính trị Trường Chinh: Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị 

phòng làm việc cho Hội đồng thi, các phòng thi, và các điều kiện cần thiết khác phục 

vụ cho việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 

năm 2019, 2020 tỉnh Nam Định. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ (b/c); 

- Hội đồng thi nâng ngạch 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công an tỉnh (để phối hợp); 

- Trường Chính trị Trường Chinh (để phối hợp) 

- Lưu: VP1, VP8. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
  
 

Phạm Đình Nghị 
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