
BỘ NỘI VỤ 

HỘI ĐỒNG THI  

 

Số:            /HĐT 
V/v tổ chức thi nâng ngạch, thăng hạng 

 lên chuyên viên cao cấp 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

     Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Tiếp theo Công văn số 1348/HĐT ngày 05/4/2022 và Công văn số 

1439/HĐT ngày 11/4/2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 

viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021 của Bộ Nội vụ thông 

báo một số nội dung như sau: 

1. Thông báo danh sách phòng thi môn kiến thức chung (có 02 ca thi), 

môn ngoại ngữ (có 01 ca thi) và môn viết đề án (có danh sách kèm theo). 

2. Nội quy, Quy chế kỳ thi và Hướng dẫn cách làm bài thi trắc nghiệm 

trên máy vi tính (có phụ lục kèm theo). 

Hội đồng thi trân trọng thông báo và đề nghị các Bộ, ngành, địa phương 

thống báo đến cán bộ, công chức, viên chức dự thi để biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ban Công tác đại biểu Quốc hội; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để b/c); 

- Thứ trưởng Trương Hải Long; 

- Thành viên Hội đồng thi; 

- Ban giám sát kỳ thi; 

- Công thông tin điện tử Bộ Nội vu; 

- Lưu: VT, HĐT. 

TM. HỘI ĐỒNG THI 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

Trương Hải Long 
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