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THÔNG BÁO 

Lịch hướng dẫn ôn tập - kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính  

tỉnh Thanh Hóa năm 2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa 

năm 2020; Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thông báo lịch hướng 

dẫn ôn tập, cụ thể như sau: 

1. Hướng dẫn ôn tập thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ Tiếng Anh (Vòng 1). 

- Thành phần: Cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng 

ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và từ chuyên viên lên chuyên viên 

chính (theo Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa). 

- Thời gian: Từ 8h00’, ngày 15/10/2020 (thứ 5).  

- Địa điểm: Hội trường lớn, trường Đại học Hồng Đức, số 565 Quang 

Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. 

2. Hướng dẫn ôn tập thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung (Vòng 1); môn 

Chuyên môn, nghiệp vụ (Vòng 2). 

- Thành phần: Cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng 

ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và từ chuyên viên lên chuyên viên 

chính (theo Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa). 

- Thời gian: Từ 13h00’, ngày 15/10/2020 (thứ 5).  

- Địa điểm: Hội trường lớn, trường Đại học Hồng Đức, số 565 Quang 

Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. 

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. 

- Sở Nội vụ: Phối hợp với Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ, 

bố trí giảng viên hướng dẫn ôn tập môn Kiến thức chung (Vòng 1) và môn 

Chuyên môn, nghiệp vụ (Vòng 2). 
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- Trường Đại học Hồng Đức: Chịu trách nhiệm điều động, bố trí cán bộ 

giảng viên hướng dẫn ôn tập môn Ngoại ngữ Tiếng Anh (Vòng 1). 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thông báo lịch 

hướng dẫn ôn tập, địa điểm ôn tập và bố trí thời gian cho cán bộ, công chức dự thi 

thuộc cơ quan, đơn vị mình biết, thực hiện.  

Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 

2020, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung 

thông báo này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch HĐTNN (để b/c); 

- Viện Khoa học tổ chức nhà nước (để p/h); 

- Thành viên HĐTNN; 

- Ban Giám sát; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (để t/h); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để t/h); 

- Trường Đại học Hồng Đức (để t/h); 

- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, CCVC, HĐTNN. 

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
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