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Hà Nội, ngày 23 thảng 12 năm 2019

số 746-TB/UBKTTW-HĐTNN

THÔNG BÁO
nội quy, quy chế thi tại kỳ thi nâng ngạch công chức tù’ ngạch kiếm tra viên
lên ngạch kiếm tra viên chính Ngành Kiếm tra của Đảng năm 2019

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày
29/11/2018 của Chính phủ sửa đối, bổ sung một số quy định về tuyển dụng
công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực
hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày
14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đối, bổ sung một số quy định về tuyển dụng
công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong
cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đồng thi nâng
ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2019 thông báo:
1. Nội quy, Quy chế kỳ thi thực hiện theo quy định tại Thông tư số
03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ (Phụ lục sổ 1, 2).
Thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính
phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ, Kỳ thi
nâng ngạch công chức năm 2019 có nhiều điểm mới và được thực hiện theo
2 vòng thi.

- Vòng 1 (điều kiện): Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi
trên máy vi tính với 02 môn: Kiến thức chung, Ngoại ngữ. Kết quả thi vòng 1
được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ
50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì công chức dự thi nâng ngạch
được dự thi tiếp vòng 2.

- Vòng 2 (cạnh tranh): Thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ, thời gian
180 phút.
Tại Kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019, ở tất cả các môn thi, người
dự thi không được mang vào phòng thi các loại tài liệu, điện thoại, máy ảnh,
phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, các
thiết bị ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin.

Nội quy, Quy chế kỳ thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của
ủy ban Kiểm tra Trung ương và niêm yết tại địa điểm thi.

2. Hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính (Phụ lục sổ 3)
3. Hội đồng thi tổ chức ôn tập môn ngoại ngữ cho người dự thi có nhu
cầu vào ngày 08/01/2020, tại Học viện Hành chính Quốc gia, số 77, đường
Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Nội, kinh phí do Hội đồng thi chi trả.
Đề nghị người dự thi có nhu cầu liên hệ đồng chí Vũ Thị Thanh Vân,
Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng, số điện thoại: 0804.5182,
0919.815.866 để đăng ký.
Đê nghị các đông chí Thành viên Hội đông thi, các ban, các bộ phận
giúp việc của Hội đồng thi; cán bộ, công chức dự thi; các tổ chức, cá nhân
có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức của Ngành năm
2019 nghiêm túc thực hiện, //0^
Nơi nhận:
- Đồng chí Chủ nhiệm (đe b/c),
- Đồng chí Phó Chủ nhiệm TT (để b/c),
- Các đ/c thành viên Hội đồng thi,
- Ban Giám sát kỳ thi,
- Trang Thông tin điện tử UBKTTW (đế đăng tải),
- Phòng Tài vụ, Văn phòng Cơ quan,
- Lưu: VT,LT-CNTT, HS.
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