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THÔNG BÁO 

Về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính  

và tương đương tỉnh An Giang năm 2021 

____________ 

 

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về 

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Đề án số 445/ĐA-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành 

chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021 đã được Bộ Nội vụ thống nhất, 

phê duyệt tại Công văn số 4032/BNV-CCVC ngày 19 tháng 8 năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An 

Giang năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương 

đương tỉnh An Giang năm 2021; 

Hội đồng Thi nâng ngạch xin thông báo đến các thí sinh một số nội dung 

như sau: 

1. Nội dung và hình thức thi: 

- Vòng 1: thi trắc nghiệm trên máy tính 

+ Kiến thức chung: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của 

Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; 

công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn 

của ngạch dự thi. Thời gian thi 60 phút. 
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+ Ngoại ngữ (Anh văn): 30 câu. Thời gian thi 30 phút. 

- Vòng 2: thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ. Thời gian thi 180 phút. 

2. Nội dung, danh mục tài liệu môn Kiến thức chung và Chuyên môn 

nghiệp vụ (theo danh mục tài liệu kèm theo). 

3. Thời gian, hình thức tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức, hướng dẫn làm 

bài thi:  

- Hình thức trực tuyến: link phòng hướng dẫn làm bài thi 

meet.google.com/mhi-ugdd-fnh 

- Thời gian: 1,5 ngày, ngày 08 tháng 12 năm 2021 và ngày 09 tháng 12 năm 

2021 (Kiến thức chung 01 buổi; Ngoại ngữ 01 buổi; Chuyên môn nghiệp vụ 01 

buổi). 

+ Sáng bắt đầu vào lúc 08 giờ 00. 

+ Chiều bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 (ngày 08/12/2021). 

4. Phí dự thi thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC 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 đồng/thí sinh (từ 100 đến dưới 500 thí sinh).  

- Thí sinh nộp lệ phí thi nâng ngạch vào ngân sách nhà nước trước ngày 

12/12/2021 qua tài khoản Sở Nội vụ tỉnh An Giang với các thông tin như sau:  

+ Tên tài khoản: Sở Nội vụ tỉnh An Giang. 

+ Số tài khoản: 3713.0.1025339.00000  tại Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang. 

+ Nội dung nộp tiền đề nghị ghi đầy đủ thông tin như sau: 

Họ tên người dự thi + Nộp lệ phí thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và 

tương đương năm 2021 + số điện thoại di động. 

- Sau khi nộp lệ phí dự thi vào tài khoản, đề nghị lưu giữ Giấy nộp tiền hoặc 

chuyển khoản để đối chiếu khi cần thiết. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo đến các cán bộ, công 

chức, viên chức được biết để tham dự đầy đủ nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất cho 

kỳ thi./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Vụ CCVC – Bộ Nội vụ; 

- Hội đồng Thi nâng ngạch năm 2021; 

- Ban Giám sát; 

- PH Trường ĐHNV HN tại TPHCM; 

- Sở, Ban ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành; 

- Lưu HĐTNN 

TM. HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Văn Phước 
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