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QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự  

lên chuyên viên, ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng 

viên chức hạng II trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức  

chính trị-xã hội năm 2018 

------ 

 
 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn Luật Cán bộ, công 

chức về nâng ngạch công chức;  

Căn cứ Kế hoạch số 161- KH/BTCTW, ngày 09/8/2018; Công văn số 6238-

CV/BTCTW, ngày 20/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ sung một số 

nội dung trong Kế hoạch số 161-KH/BTCTW về tổ chức thi nâng ngạch công chức 

và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị-xã hội năm 2018; Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW, ngày 

29/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng 

viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị-xã hội; 

Căn cứ Quy định số 680-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phân cấp quản lý cán bộ; Kế hoạch số 138-KH/TU, ngày 05/11/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức hạng 

II trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

hội năm 2018; 

Theo báo cáo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên 

chức hạng II về kết quả kỳ thi nâng ngạch, xét thăng hạng, sau khi chấm phúc khảo 

ngày 18/3/2019, 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Quyết định công nhận kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển 

kỳ thi nâng ngạch công chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và từ chuyên 

viên lên chuyên viên chính, xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị 

của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 (có danh 

sách kèm theo). 



Điều 2. Thời điểm bổ nhiệm ngạch chuyên viên, chuyên viên chính đối với 

công chức trúng tuyển và viên chức hạng II tính từ ngày 01/01/2019. 

Điều 3. Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức hạng 

II, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

 

Nơi nhận:                                                                  

- Như Điều 3,  

- Thường trực Tỉnh ủy,                                                                                  
- Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (để công bố), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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