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THÔNG BÁO 

 CỦA HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CVC NĂM 2019 

Về việc lùi thời điểm thi nâng ngạch công chức, 

 thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính  

 

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019; theo đó, kỳ 

thi sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 02 năm 2020 (vòng 1) và ngày 18 tháng 3 

năm 2020 (vòng 2). 

Tuy nhiên, để cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi được thuận lợi, an 

toàn trong thời điểm toàn tỉnh đang tập trung phòng chống dịch cúm do Covid - 19; 

Sau khi xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên 

viên chính tỉnh thông báo tạm hoãn thời gian thi theo Kế hoạch. 

Dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi (vòng 1) vào ngày 15 tháng 3 năm 2020 (Hội đồng 

thi không tổ chức ôn tập cho thí sinh). 

Kế hoạch chi tiết sẽ có thông báo cụ thể sau. 

Các thông tin cụ thể, xem thông báo tại Trang thông tin điện tử của Sở Nội 

vụ (http://snv.thuathienhue.gov.vn/)./.       

  TM. HỘI ĐỒNG   

                                                                                        CHỦ TỊCH                                      

Nơi nhận:                                          
- Bộ Nội vụ (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Thành viên Hội đồng TNN CVC 2019;  
- Sở Nội vụ, Trường CĐSP TT Huế; 
- Cán bộ, công chức, viên chức dự thi (T/báo);                         

- Lưu HĐ TNN CVC 2019.                                                  PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH           

                                                                                         Nguyễn Văn Phương 
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