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Số: 10/TB-HĐTNN

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
Triệu tập công chức, viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức hành
chính và thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch
chuyên viên chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 (Lần 2)
Căn cứ Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính và
thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên
chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2019;
Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính và thăng hạng viên chức
hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 (sau
đây viết tắt là Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính năm
2019) thông báo triệu tập công chức, viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch,
thăng hạng chuyên viên chính năm 2019, như sau:
1. Về đối tượng tham dự kỳ thi
Triệu tập 182 công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ
thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính năm 2019 (theo danh sách được
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 06/11/2019).
2. Về địa điểm, thời gian thi
a) Địa điểm thi: Trường Đại học Hà Tĩnh (Cơ sở mới - Quốc lộ 1A, xã
Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).
b) Làm thủ tục dự thi: Từ 08h00’ đến 11h30’ ngày 12/11/2019, công
chức, viên chức dự thi có mặt tại địa điểm thi để xem thông tin về số báo danh,
phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, thời gian thi đối với từng môn thi.
c) Khai mạc kỳ thi: Bắt đầu từ 14h30’ ngày 12/11/2019, công chức, viên
chức dự lễ khai mạc kỳ thi; nghe phổ biến kế hoạch, quy chế, nội quy thi (địa
điểm khai mạc kỳ thi tại Trường Đại học Hà Tĩnh, cơ sở cũ - Số 447, đường
26/3, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
d) Tổ chức các môn thi:
- Vòng 1: Buổi sáng bắt đầu từ 08h00’ ngày 13/11/2019, thi các môn: Tin
học, Ngoại ngữ; Buổi chiều bắt đầu từ 14h00’ ngày 13/11/2019 thi môn Kiến
thức chung. Các môn thi vòng 1 được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm
trên giấy (thời gian thi môn Kiến thức chung là 60 phút, môn Ngoại ngữ, Tin học
là 30 phút/môn).
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- Vòng 2: Dự kiến từ 07h30’ đến 11h00’ngày 06/12/2019, thi môn Chuyên
môn, nghiệp vụ được thực hiện theo hình thức thi viết, thời gian thi là 180 phút.
(Có lịch thi cụ thể kèm theo)
3. Một số lưu ý đối với công chức, viên chức dự thi
a) Có mặt tại địa điểm thi đúng thời gian quy định.
b) Mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc
một trong các giấy tờ sau: Thẻ đảng viên, hộ chiếu, giấy phép lái xe để kiểm tra
trước khi vào phòng thi.
Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính năm 2019 đề nghị
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo và tạo điều
kiện để công chức, viên chức tham dự kỳ thi./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- UBND tỉnh (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng thi;
- Ban Giám sát kỳ thi;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh;
- Văn phòng Sở Nội vụ (để đăng tải trên website);
- Lưu: VT, HĐT.

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Nguyễn Phi Quang
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LỊCH THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG
VIÊN CHỨC LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Thông báo số 10/TB-HĐT ngày 07/11/2019
của Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính năm 2019)
Ngày

Nội dung, thời gian

Địa điểm

Buổi sáng:
* 08h00’ - 11h30’: Thí sinh có mặt tại
địa điểm thi để xem thông tin về số báo
danh, phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng
thi, nội quy, thời gian thi đối với từng
môn thi

- Trường Đại học Hà
Tĩnh (Cơ sở mới - Quốc
lộ 1A, xã Cẩm Vịnh,
huyện Cẩm Xuyên, tỉnh
Hà Tĩnh).

12/11/2019 Buổi chiều:
* 14h30’: Thí sinh có mặt tại Trường - Trường Đại học Hà
Đại học Hà Tĩnh (cơ sở cũ)
Tĩnh (Cơ sở cũ - Số
447, đường 26/3, thành
* 15h00’ - 16h00’: Khai mạc kỳ thi
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà
* 16h00’ - 16h30’: Thí sinh nghe phổ Tĩnh).
biến nội quy, quy chế thi
Buổi sáng:
* 08h00’: Thí sinh vào phòng thi

Trường Đại học Hà
* 08h30’ - 09h00’: Thí sinh thi môn Tin Tĩnh (Cơ sở mới - Quốc
lộ 1A, xã Cẩm Vịnh,
học (thời gian thi 30 phút)
huyện Cẩm Xuyên, tỉnh
13/11/2019 * 10h00’ - 10h30’: Thí sinh thi môn Hà Tĩnh).
Ngoại ngữ (thời gian thi 30 phút)
(Vòng 1)
Trường Đại học Hà
Buổi chiều:
Tĩnh (Cơ sở mới - Quốc
* 14h00’: Thí sinh vào phòng thi
lộ 1A, xã Cẩm Vịnh,
* 14h30’ - 15h30’: Thí sinh thi môn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh
Kiến thức chung (thời gian thi 60 phút)
Hà Tĩnh).
Buổi sáng:

Trường Đại học Hà
Tĩnh (Cơ sở mới - Quốc
06/12/2019 * 07h30’: Thí sinh vào phòng thi
lộ 1A, xã Cẩm Vịnh,
(Vòng 2) * 08h00’ - 11h00’: Thí sinh thi môn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh
Chuyên môn, nghiệp vụ (thời gian thi
Hà Tĩnh).
180 phút)
HỘI ĐỒNG THI
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