
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SNV-CCVC 
Về việc đăng ký dự thi nâng 

ngạch công chức từ ngạch chuyên 

viên chính lên ngạch chuyên viên 

cao cấp năm 2020 

Vĩnh Phúc, ngày           tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Công văn số 2320/BNV-CCVC ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ 

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

chuyên viên cao cấp năm 2020; Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị như sau: 

1. Phổ biến, quán triệt nội dung Công văn số 2320/BNV-CCVC ngày 

07/5/2020 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch 

chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020. 

2. Căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Công văn số 

2320/BNV-CCVC ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành; đề 

nghị các cơ quan, đơn vị gửi danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch 

chuyên viên cao cấp năm 2020 về Sở Nội vụ trước ngày 15/5/2020 để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh; đến thời hạn này Sở Nội vụ không nhận được văn bản và 

hồ sơ đăng ký coi như cơ quan, đơn vị không có nhu cầu cử cán bộ, công chức 

dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2020. 

(Công văn số 2320/BNV-CCVC ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ, thành 

phần hồ sơ và biểu mẫu danh sách đăng ký dự thi được đăng tải trên Website 

của Sở Nội vụ tại địa chỉ: sonoivu.vinhphuc.gov.vn). 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Website SNV; 

- Lưu: VT, CCVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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