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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

  

Số: 03/TB-HĐTNNCC An Giang, ngày 22 tháng 3 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

 Về việc tổ chức hướng dẫn ôn thi kỳ thi nâng ngạch cán sự, 

 chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang  

 

  

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức (gọi tắt là Hội 

đồng Thi nâng ngạch); 

Hội đồng Thi nâng ngạch thông báo đến các cơ quan, đơn vị việc tổ chức 

hướng dẫn ôn thi kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh 

An Giang, cụ thể như sau: 

1. Địa điểm: tại Trường  Đại học An Giang. 

2. Thời gian: dự kiến 01 ngày vào ngày 01/4/2017 (thứ bảy). Sáng bắt 

đầu vào lúc 07 giờ 30 phút, chiều bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 phút. 

3. Đối tượng tham dự: 

 - Công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, 

chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang tại Quyết định số 676/QĐ-UBND 

ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Công chức do các cơ quan, đơn vị đề nghị trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ 

sung vào Danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương 

đương tỉnh An Giang (nếu có nhu cầu). Hội đồng thi nâng ngạch công chức sẽ 

có văn bản thông báo khi có ý kiến của UBND tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho thí sinh thuộc cơ quan mình 

quản lý được biết đến tham dự đúng địa điểm và thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Hội đồng Thi NNCC; 

- Các đơn vị có công chức có tên trong 

DS được phê duyệt tại Quyết định 

676/QĐ-UBND; 

- Kế toán Sở Nội vụ;  

 Lưu: VT, CCVC. Pu. 

TM. HỘI ĐỒNG  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Phạm Trung Quân 
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