
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NC 

V/v tổ chức kỳ thi nâng 

ngạch công chức chuyên viên 

chính năm 2019 

     Lạng Sơn, ngày         tháng   02  năm 2020 

           

   Kính gửi:  

                                                    - Các Sở: Nội vụ, Y tế; 

     - Công an tỉnh Lạng Sơn; 

        - Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

     - Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh 

về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên 

viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019; để kỳ thi được diễn ra an toàn, an ninh, trật 

tự và thành công, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Y tế 

Phân công, bố trí y, bác sỹ tổ chức trực và bảo đảm công tác y tế trong 

ngày 29/02/2020 (thi vòng 01) và ngày 21/3/2020 (thi vòng 02) tại địa điểm tổ 

chức thi Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. 

2. Công an tỉnh 

a) Tổ chức thi Vòng 1 (ngày 29/02/2020) 

Cử 01 cán bộ, chiến sĩ công an giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự và chứng 

kiến việc nhập dữ liệu vào máy chủ, niêm phong máy chủ, thiết vị lưu trữ dữ 

liệu đề thi đến khi kết thúc (từ ngày 28/02/2020 đến hết ngày 29/02/2020) tại 

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, cụ thể: 

- Ngày 28/02/2020: Thực hiện giám sát, chứng kiến đơn vị phối hợp tổ 

chức kỳ thi thực hiện kiểm tra máy móc, thiết bị, chạy thử phần mềm (nếu có), 

nhập dữ liệu đề thi vào máy chủ, niêm phong máy chủ, thiết bị lưu trữ dữ liệu đề 

thi; kiểm tra phòng thi trắc nghiệm, thực hiện niêm phong cổng, đầu nối 

internet; các thiết bị thu, phát, kết nối wifi, internet tại phòng thi trắc nghiệm; 

- Ngày 29/02/2020: Mở niêm phong máy chủ, thiết bị lưu trữ dữ liệu đề 

thi, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa điểm thi. 

b) Tổ chức thi Vòng 2 (dự kiến ngày 21/3/2020) 

Cử 02 cán bộ, chiến sĩ công an giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa 

điểm, cụ thể như sau: 

- 01 cán bộ, chiến sĩ thực hiện các công tác: Kiểm tra phòng in sao đề thi; 

giám sát vòng ngoài tại địa điểm in sao đề thi (Sở Nội vụ). 

- 01 cán bộ, chiến sĩ giám sát quá trình vận chuyển đề thi từ nơi in sao đến 

nơi tổ chức thi, tham gia giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa điểm tổ chức 

thi (Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn), tham gia vận chuyển bài thi từ nơi tổ 

chức thi về Sở Nội vụ. 

(Kế hoạch thi chi tiết sẽ thông báo sau) 
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3. Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn 

a) Tổ chức thi Vòng 01 (ngày 29/02/2020) 

* Cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức thi trắc nghiệm 

- Chuẩn bị 01 Hội trường để tổ chức khai mạc kỳ thi và là nơi làm việc 

của Hội đồng thi; 

- Chuẩn bị 02 phòng máy tính để tổ chức thi trắc nghiệm, yêu cầu: Mỗi 

phòng thi chuẩn bị ít nhất 35 máy tính (30 máy tính để thí sinh thi, 05 máy tính 

dự phòng), tất cả các máy tính trưng dụng để tổ chức kỳ thi phải đảm bảo cấu 

hình, thông số kỹ thuật và các phụ kiện để hoạt động tốt theo yêu cầu của đơn vị 

phối hợp tổ chức thi (yêu cầu cụ thể sẽ thông báo sau). 

* Về nhân lực phục vụ kỳ thi: Đề nghị Trường cao đẳng Sư phạm Lạng 

Sơn bố trí giảng viên có chuyên môn về tin học, nhân viên kỹ thuật tham gia hỗ 

trợ, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan để tổ chức kỳ thi theo Kế 

hoạch. 

b) Tổ chức thi Vòng 02 (dự kiến ngày 21/3/2020) 

* Cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức thi viết 

- Chuẩn bị 01 Hội trường là nơi làm việc của Hội đồng thi; 

- Chuẩn bị 06 phòng thi để tổ chức thi viết, yêu cầu: Khu vực thi được vệ 

sinh sạch sẽ, trong phòng thi có bố trí đồng hồ treo tường, bàn ghế được kê 

thành 02 dãy đảm bảo bố trí được ít nhất 22 thí sinh dự thi ... 

* Về nhân lực phục vụ kỳ thi: Đề nghị Trường cao đẳng Sư phạm Lạng 

Sơn bố trí giảng viên, nhân viên tham gia hỗ trợ, phối hợp với Sở Nội vụ tại các 

khâu bảo vệ vòng ngoài nơi tổ chức thi, phân luồng phương tiện giao thông, 

chuẩn bị, vệ sinh hội trường, phòng thi ... để tổ chức kỳ thi an toàn, hiệu quả. 

4. Công ty Điện lực Lạng Sơn 

Đảm bảo nguồn điện cung cấp tại nơi tổ chức thi và nơi in sao đề thi trong 

thời gian: 03 ngày, cụ thể: 

a) Nơi tổ chức thi Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn (từ ngày 

28/02/2020 đến hết ngày 29/02/2020 và ngày 21/3/2020). 

b) Nơi in sao đề thi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn (ngày 21/3/2020). 

5. Giao Sở Nội vụ làm đầu mối, tổng hợp danh sách cán bộ và những 

thông tin liên quan; phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh Lạng Sơn, Công ty điện 

lực Lạng Sơn và Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn triển khai thực hiện các 

nội dung trên, để kỳ thi diễn ra an toàn, đạt kết quả tốt./. 

 Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- HĐTNN CC năm 2019;   

- Sở Nội vụ;                              

- C,PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: NC, TH;                                                             

- Lưu VT, NC(HXĐ).                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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