
 

 

 

  QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong 

kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
______________________________________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng ngân 

hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

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

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Chánh Văn phòng Bộ,  

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

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

Nơi nhâṇ: 
- Như Điều 3; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ,  

cơ quan thuộc Chính phủ (để biết); 

-  UBND các tỉnh, thành phố trực  

thuộc TW (để biết); 

- Bộ trưởng; 

- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa; 

- Lưu: VT, CCVC. 

BỘ TRƯỞNG  

 

 

                             

 
 

Lê Vĩnh Tân 
 

BỘ NỘI VỤ 
______ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:                 /QĐ-BNV Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2021 
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