
TỈNH  ỦY GIA LAI 

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH 

* 

 Số 03-CV/HĐ 
Triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng 

ngạch chuyên viên và tương đương; thi 

thăng hạng viên chức hạng III và thi 

chuyên viên chính năm 2018 

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

    Gia Lai, ngày 26 tháng 11 năm 2018 

 
 

Kính gửi: - Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,  

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

- Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp tỉnh, 

- Báo Gia Lai, Trường Chính trị tỉnh. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/TU, ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương; thi thăng 

hạng viên chức hạng III các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh Gia Lai năm 2018 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 168-KH/TU) và 

Kế hoạch số 169-KH/TU, ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II các 

cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Gia Lai năm 

2018 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 169-KH/TU). Sau khi xem xét hồ sơ cán bộ, 

công chức đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng 

viên chức hạng III và thi chuyên viên chính các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2018, Hội đồng thi nâng ngạch quyết định 

các nội dung liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức như sau: 

1. Triệu tập cán bộ, công chức dự thi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Kế 

hoạch số 168-KH/TU và Kế hoạch số 169-KH/TU (có danh sách kèm theo). 

* Danh sách cán bộ, công chức dự thi; số báo danh và các văn bản liên quan 

sẽ được đăng trên Trang điện tử Tỉnh ủy Gia Lai, Mục Thư viện - Download. 

2. Thời gian, địa điểm, nội dung thi 

2.1. Thời gian: Ngày 24 và 25/12/2018, cụ thể: 

- Sáng ngày 24/12/2018: 

+ Từ 07h30’ đến 09h00’: Cán bộ, công chức, viên chức làm thủ tục dự thi (tại 

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai).  

+ Từ 09h00’: Khai mạc và phổ biến quy chế thi (tại Trường Chính trị tỉnh Gia 

Lai).  
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- Chiều ngày 24/12/2018:  

Thi môn kiến thức chung: Bắt đầu từ 14h00’ (thời gian thi 90 phút đối với 

ngạch chuyên viên và tương đương, thi thăng hạng viên chức hạng III; 180 phút 

đối với ngạch chuyên viên chính) tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. 

- Ngày 25/12/2018: 

+ Từ 07h30’: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính (môn chuyên môn nghiệp vụ 

+ tin học; thời gian 30 phút đối với ngạch chuyên viên và tương đương, thi thăng 

hạng viên chức hạng III; 45 phút đối với ngạch chuyên viên chính), tại Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học. 

+ Từ 07h30’: Thi viết Ngoại ngữ đối với các đồng chí không được miễn thi 

môn ngoại ngữ (thời gian thi 60 phút đối với ngạch chuyên viên và tương đương, 

thi thăng hạng viên chức hạng III; 90 phút đối với ngạch chuyên viên chính), tại 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 

Những đồng chí chưa thi xong buổi sáng thì tiếp tục thi vào buổi chiều; thời 

gian bắt đầu từ 13h30’. 

2.2. Địa điểm thi 

- Trường Chính trị tỉnh Gia Lai: Địa chỉ: Số 58 đường Lê Thánh Tôn, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: Địa chỉ: Số 22 đường Cù Chính Lan, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

2.3. Nội dung thi 

- Môn thi trắc nghiệm: Câu hỏi được đăng tải tại Trang điện tử Tỉnh ủy Gia 

Lai, Mục Thư viện - Download. 

- Môn thi kiến thức chung; nội dung định hướng gồm: 

+ 06 Chuyên đề bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2017 do 

Ban Tổ chức Trung ương biên soạn. 

+ Các Nghị quyết TW4 (khóa XII), TW6 (khóa XII), TW7 (khóa XII), Chỉ thị 

05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV; Luật cán bộ, 

công chức và các văn bản hướng dẫn; Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

Nhà nước giai đoạn 2011-2020. 

(Riêng đối với thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng 

viên chức hạng III, phần kiến thức chung không có Nghị quyết TW 7 khóa XII). 
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3. Lệ phí thi: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 

11 năm 2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

- Lệ phí dự thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên 

chức hạng III: 600.000 đồng/người (Sáu trăm nghìn đồng chẵn);  

- Lệ phí dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức 

hạng II: 700.000 đồng/người (Bảy trăm nghìn đồng chẵn);  

(Đối với các đồng chí đủ điều kiện xét thăng hạng viên chức hạng II đóng lệ 

phí tại bộ phận kế toán Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 24/12/2018). 

4. Đề nghị cơ quan, đơn vị cử Trưởng đoàn (trừ trường hợp đoàn có 01 người 

dự thi); Trưởng đoàn có trách nhiệm: Quản lý đoàn, đại diện cho đoàn đề xuất, 

kiến nghị các nội dung liên quan đến kỳ thi với Hội đồng thi.  

5. Cán bộ, công chức, viên chức được triệu tập dự thi mang theo chứng minh 

nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Riêng các trường hợp được miễn thi 

môn Ngoại ngữ (trừ trường hợp được miễn theo độ tuổi) khi đến tập trung dự thi 

mang theo bản chính và 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực để kiểm tra, 

đối chiếu làm căn cứ xét miễn thi.   

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức biết 

chuẩn bị cho kỳ thi. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, 

đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua phòng Tổng hợp - chính sách; điện 

thoại: 0269 3828905; 0269 716059). 

 Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Các thành viên Hội đồng thi, 
- Các thành viên Ban Giám sát, 
- Trang điện tử Tỉnh ủy Gia Lai, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
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Hồ Văn Niên 
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