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THÔNG BÁO 

Kế hoạch, hình thức, nội dung,  

thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi thăng hạng  

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành  

chính lên chuyên viên và tƣơng đƣơng tại tỉnh Bình Thuận năm 2020 

Căn cứ Đề án số 4486/ĐA-UBND ngày 17/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức hành chính tại tỉnh Bình Thuận năm 2020. 

Căn cứ Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 05/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính, chuyên viên hoặc tương 

đương) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh Bình Thuận năm 2020. 

Căn cứ Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương năm 2020. 

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên 

chuyên viên và tương đương năm 2020 thông báo các nội dung có liên quan như 

sau: 

 1. Kế hoạch số 4790/KH-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức hành chính tại tỉnh Bình Thuận năm 2020 (kèm t eo Kế 

 oạc ). 

2. Nội dung, hình thức thi thăng hạng  

a) Môn kiến thức chung 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức trên máy 

vi tính. 

- Nội dung thi: 60 câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật về ngành, lĩnh vực sự nghiệp, pháp luật về viên chức theo yêu cầu của 

chức danh nghề nghiệp dự thi; 

- Thời gian thi: 60 phút. 
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b) Môn ngoại ngữ 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức trên máy 

vi tính. 

- Nội dung thi: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là thứ tiếng Anh ở trình độ 

tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT.  

- Thời gian thi: 30 phút. 

Kết quả thi môn kiến thức chung và môn tiếng Anh được thông báo ngay 

cho người dư thi biết ngay sau khi kết thúc làm bài thi trên máy vi tính. Không 

phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính.  

c) Môn nghiệp vụ chuyên ngành 

- Thi viết, kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của viên chức theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi; 

- Thời gian 120 phút. Thang điểm 100. 

3. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi nâng ngạch 

a) Thời gian tổ chức kỳ thi 

- Thi môn kiến thức chung tổ chức 03 ca thi bằng hình thức thi trắc 

nghiệm trên máy vi tính, trong đó: 

+ Sáng, ngày 28/12/2020 tổ chức 02 ca thi, thời gian bắt đầu thi từ lúc 07 

giờ 30 phút. 

+ Chiều, ngày 28/12/2020 tổ chức 01 ca thi, thời gian bắt đầu thi từ lúc 14 

giờ 00 phút. 

- Thi môn ngoại ngữ tổ chức 03 ca thi bằng hình thức thi trắc nghiệm trên 

máy vi tính: Sáng, ngày 29/12/2020, thời gian bắt đầu thi từ lúc 07 giờ 00 phút. 

- Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức thi tập chung cho tất cả thí 

sinh dự thi bằng hình thức thi viết: Chiều, ngày 29/12/2020, thời gian bắt đầu thi 

từ lúc 14 giờ 00 phút. 

 b) Địa điểm tổ chức kỳ thi: Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng, số 205 Lê 

Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 * Lưu ý:  

 - Thí sinh dự thi căn cứ danh mục tài liệu ôn tập của từng môn thi được 

Hội đồng thi phê duyệt để tự ôn tập và dự thi. 

 - Nội dung thông báo này thay cho việc triệu tập thí sinh dự kỳ thi thăng 

hạng. 
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4. Công tác phối hợp  

Đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

a) Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nội dung tại văn bản này để thí sinh dự 

thi trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội biết, tham gia đúng thời gian quy định. 

 b) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có 

thí sinh đăng ký dự kỳ thi thăng hạng thông báo nội dung này để thí sinh biết, 

tham gia đúng thời gian quy định. 

Tất cả thông tin về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

hành chính lên chuyên viên và tương đương năm 2020 được đăng tải tại 

snv.binhthuan.gov.vn/Chuyên mục Tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp. 

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên 

chuyên viên và tương đương năm 2020 thông báo để các thí sinh đăng ký dự thi 

thăng hạng và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết./. 

Nơi nhận:            
- Bộ Nội vụ;  
- Vụ CCVC - Bộ Nội vụ;   

- Ban Thường vụ Tinh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                                  
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Thành viên HĐTNN; 

- Thành viên Ban Giám sát; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, HĐTTH (Thắng.20). 

TM. HỘI ĐỒNG THI  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Đỗ Thái Dƣơng 
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