BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH
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Số 5099-CV/ƯBKTTW-HĐTNN
V/v triệu tập cán bộ, công chức
về dự thi nâng ngạch năm 2019

Kính gửi: - Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan ủ y ban Kiểm tra Trung ương.
Căn cứ Quyết định số 1370-QĐ/UBKTTW, ngày 23/12/2019 của ủ y ban
Kiếm tra Trung ương về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đúng đối
tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch
kiếm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính năm 2019, Hội đồng thi nâng ngạch
thông báo triệu tập 216 đồng chí kiểm tra viên (cỏ tên trong danh sách kèm theo
Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của úy ban Kiếm tra
Trung ương tại địa chỉ: www.ubkttw.vn) về tham gia dự kỳ thi nâng ngạch công
chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính Ngành kiểm tra của
Đảng năm 2019, đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo đến cán bộ, công chức có tên
trong danh sách triệu tập về dự thi nâng ngạch năm 2019 một số nội dung sau:
1. Thòi gian thi: Từ ngày 08/01/2020 đến 11/01/2020.
(Có lịch thi chi tiết kèm theo)
2. Địa điểm thi: Học viện Hành chính Quốc gia, số 77, đường Nguyễn Chí
Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. Lệ phí thi: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày
11/11/2016 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:
600.000 đ/thí sinh.
4. Cơ quan quản lý cán bộ, công chức: Cử một đồng chí làm trưởng đoàn
có trách nhiệm quản lý công chức của đơn vị trong thời gian dự thi. Các đoàn
có nhu cầu liên hệ nơi ăn, nghỉ gần với địa điểm thi xin liên hệ với các cơ sở lưu
trú (có danh sách nhà nghỉ, khách sạn và so điện thoại liên hệ gửi kèm theo).
5. Thí sinh về dự thi
- Mang theo căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy
tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi
vào phòng thi và văn bằng, chứng chỉ được miễn thi môn ngoại ngữ bản gốc đế
đối chiếu khi làm thủ tục, 01 bản sao công chứng nộp Hội đồng thi vào ngày
đón tiếp.
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Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị gửi
thông tin phản hồi về ủ y ban Kiểm tra Trung ương (qua Vụ Đào tạo - Bồi
dưỡng: Đồng chí Trần Quốc Hùng, Vụ trưởng, điện thoại: 080.45526; đồng chí
Nguyễn Hải Bỉnh, Phó Vụ trưởng, điện thoại: 080.45530; 0966.918.888).^^
Nơi nhân:
- Như trên,
- Đồng chí Chủ nhiệm (để b/c),
- Các đồng chí Thành viên UBKTTW,
- Các đồng chí trong Hội đồng thi NN,
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- ủ y ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Phòng Tài vụ, Văn phòng CQUBKTTW,
- Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng (3b),
- Lưu: VT,LT-CNTT, HSTNN.
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