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KẾ HOẠCH
Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính
lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
(Ban kèm theo Quyết định số:
/QĐ-HĐTNN ngày tháng 6 năm 2020 của
Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2020)
I. MỤC ĐÍCH
1. Cụ thể hóa nội dung liên quan đến tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức
từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020.
2. Phân công trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong quá trình tổ
chức kỳ thi.
3. Bảo đảm kỳ thi nâng ngạch công chức được tổ chức đúng quy định của
pháp luật, khách quan, công bằng.
II. YÊU CẦU
1. Kế hoạch được xây dựng cụ thể, khả thi, phù hợp với quy định của
pháp luật.
2. Tạo điều kiện thuận lợi đối với cán bộ, công chức tham dự kỳ thi
theo quy định.
3. Kế hoạch được xây dựng chi tiết, xác định rõ thời gian và kết quả thực
hiện, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và các đơn vị liên quan đến kỳ thi.
III. NỘI DUNG
1. Rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn công chức dự thi
Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có trách nhiệm rà soát danh sách
công chức đăng ký dự thi, chuyển giao danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều
kiện dự thi cho Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính
lên ngạch chuyên viên cao cấp.
2. Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn ôn tập
Học viện Hành chính Quốc gia có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu hướng dẫn
ôn tập đối với thí sinh. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2020.
3. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất
Học viện Hành chính Quốc gia đảm bảo các điều kiện về phòng máy tính,
phòng thi, các điều kiện khác phục vụ kỳ thi.
Hội đồng thi tổ chức kiểm tra, rà soát trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
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4. Về công tác bảo vệ an ninh đối với kỳ thi
a) Hội đồng thi phối hợp với Cục A03 Bộ Công an bảo đảm an ninh trong
suốt quá trình tổ chức kỳ thi.
b) Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với công an phường sở tại
trong việc bảo đảm an toàn đối với kỳ thi; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ
trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.
5. Công tác tiếp sinh, khai mạc kỳ thi, hướng dẫn ôn tập
a) Thông báo triệu tập thí sinh dự thi
- Vụ Công chức - Viên chức tham mưu Hội đồng thi dự thảo Thông báo
triệu tập thí sinh dư thi.
b) Công tác tiếp sinh: 8h00-17h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020.
- Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tiếp sinh theo sự phân công của
Hội đồng thi.
- Hội đồng thi có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký biểu đính chính thông tin,
đăng ký viết Đề án của thí sinh.
c) Tổ chức khai mạc kỳ thi:
Học viện Hành chính Quốc gia bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện
cần thiết khác tổ chức lễ khai mạc kỳ thi.
d) Thời gian hướng dẫn ôn tập đối với thí sinh: 8h30-17h00 ngày 30 tháng
6 năm 2020. Nội dung hướng dẫn ôn tập gồm:
- Hướng dẫn ôn tập môn Kiến thức chung;
- Hướng dẫn viết Đề án;
- Hướng dẫn ôn tập môn Ngoại ngữ;
- Hướng dẫn thí sinh thi trắc nghiệm trên máy tính.
đ) Học viện Hành chính Quốc gia có trách nhiệm phân công giảng viên
tham gia hướng dẫn ôn tập đối với công chức dự thi. Giảng viên hướng dẫn ôn
tập cần chuẩn bị đề cương bài giảng, báo cáo Hội đồng thi nâng ngạch trước
ngày 29 tháng 6 năm 2020.
6. Về công tác tổ chức kỳ thi
a) Thời gian tổ chức kỳ thi từ ngày 06 tháng 7 năm 2020 đến ngày 13
tháng 7 năm 2020.
b) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Kiến thức chung và Ngoại ngữ trên máy
tính; Thi viết Đề án và bảo vệ Đề án.
c) Thời gian thi cụ thể như sau:
- Ngày 06 tháng 7 năm 2020: Thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung
(thi theo ca).
- Ngày 07 tháng 7 năm 2020: Buổi sáng thi trắc nghiệm môn Kiến thức
chung (thi theo ca); Buổi chiều thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ (thi theo ca).
- Ngày 08 tháng 7 năm 2020: Thí sinh thi viết Đề án (tổng thời gian viết
Đề án là 8 tiếng), gồm 12 nhóm đề án:
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1) Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và quản lý công vụ, công chức.
2) Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế và đối ngoại.
3) Quản lý nhà nước về văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, du lịch.
4) Quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo.
5) Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông.
6) Quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông vận tải.
7) Quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường
8) Quản lý nhà nước về kinh tế, kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân hàng.
9) Quản lý nhà nước về lao động việc làm, nông nghiệp, công nghiệp và
thương mại.
10) Quản lý nhà nước về hành chính, văn phòng văn thư - lưu trữ và thi
đua khen thưởng
11) Quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, tư pháp.
12) Quản lý nhà nước về các vấn đề xã hội.
Cán bộ, công chức dự thi chọn 01 chuyên đề và đăng ký tên đề án để viết
đề án có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công
tác đang đảm nhiệm và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
gửi về Hội đồng thi trước ngày 29 tháng 6 năm 2020.
- Từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 đến ngày 13 tháng 7 năm 2020: Thí sinh
thi bảo vệ Đề án.
d) Chấm thi và công bố kết quả thi:
Hội đồng thi tổ chức chấm thi và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt
kết quả thi trong tháng 7 năm 2020.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên
ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch
chuyên viên cao cấp năm 2020 có trách nhiệm phân công cụ thể nhiệm vụ của
từng thành viên Hội đồng thi. Hội đồng thi chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi theo
đúng Nội quy, Quy chế kỳ thi ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV
ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
2. Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ
Giao Vụ Công chức - Viên chức theo chức năng, nhiệm vụ là đơn vị tham
mưu, giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều
31 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và tham mưu để hướng dẫn các Bộ, ngành, địa
phương triển khai thực hiện.
3. Ban Giám sát kỳ thi
Ban Giám sát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 29
Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức thi nâng ngạch công chức, thi
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số
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03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ và quyết định giao
nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
4. Các Ban chuyên môn của Hội đồng thi
Các Ban chuyên môn của Hội đồng thi đề xuất thành viên tham gia thực
hiện nhiệm vụ, trình Chủ tịch Hội đồng thi ban hành Quyết định thành lập trước
ngày 30 tháng 6 năm 2020.
Trưởng các Ban chuyên môn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng
thi về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.
5. Học viện Hành chính Quốc gia
Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng thi, bảo đảm các
điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy định.

