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Số: 728 /QĐ-HĐTTH  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi môn kiến thức chung, 

 môn ngoại ngữ (tiếng Anh) và môn nghiệp vụ chuyên ngành 

 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính 

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

HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG 

 CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH   

LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG  NĂM 2020 

Căn cứ 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; 

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;  

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng thi. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi môn kiến thức chung, môn 

ngoại ngữ (tiếng Anh) và môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương tại tỉnh 

Bình Thuận năm 2020 (kèm theo danh mục tài liệu ôn thi của từng môn thi). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Thư ký Hội đồng thi, Ban đề thi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  - 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  
- Lưu: VT, HĐTTH (Th.03).            
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GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ                                                               
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