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Thanh Hóa, ngày 02 tháng 6 nám 2022 

QUYET D!NH 
To chfrc k' thi nâng ngich cong chfrc tr can sir len 

chuyên viên tinh Thanh Hóa nãm 2022 

- Can cr Thông ti.r s 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 c1ia B Ni vi 
ban hành Quy chê thi tuyn, xét tuyên cong chiic, viên chüc, thi nâng ngch cong 
chirc, thi hoc xét thäng hang chirc danh nghê nghip viên chrc; ni quy thi tuyn, 
xét tuyên cong chüc, viên chi'rc, thi nâng ngch cong chirc, thi hoc xét thang hang 
chüc danh nghê nghip viên chi'rc; 

- Can cr K hoach s 67-KH/TU, ngây 16/5/2022 cüa Ban Thu&ng vi Tinh 
üy ye to chüc thi nâng ngch cOng chirc tir can sir len chuyên viên tinh Thanh Hóa 
näm 2022; 

- Can cir Quyt djnh s 1033-QD/TU ngày 19/5/2022 cUa Ban Thi.ring vi 
Tinh üy ye vic thành l.p Hi dông thi nâng ngch cOng chüc tü can sir len chuyên 
viên tinh Thanh Hóa näm 2022; 

- Xét d nghj cüa Uy viên kiêm Thu k) Hi dng thi, 

CH(J TECH HQI BONG Till QUYET BIINH 

Bin 1. To chüc kS'  thi nâng ngch cong chüc tü can s1r len chuyên viên 
tinh Thanh Hóa nàm 2022. 

- Th?i gian: 01 ngày, bt du tir 07h00' ngày 11 tháng 6 nàm 2022. 
- Dja dim: Truông ChInh tn tinh. 
- Hlnh thüc thi: Thi tr.c nghim trên giy di vâi mon kin thi'rc chung, 

ngoi ngü, tin h9c và thi viêt dôi vâi mon chuyên mOn, nghip vu. 
Biu 2. Các thânh viên Hi dng thi, các Ban cüa Hi dng thi chü dng 

thirc hin theo chirc näng, nhim vij ducic phân cOng. 
Biu 3. Ban T chuxc Tinh üy, các co quan lien quan, các dng chI thãnh 

viên Hi dng thi và cong chüc dr thi có trách nhim thirc hin Quyêt djnh nay.!. 

Nui nhân:  
- Nhu Diu 3, 
- Ban giám sat k5' thi, 
- Liru Van phóng Tinh üy. 
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