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Số: 3507/VP-NC Lạng Sơn, ngày 05 tháng 9  năm 2018 

 V/v kết quả thi nâng ngạch kiểm 
soát viên chính thị trường  

    
       Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

Thực hiện Công văn số 6910/BCT-HĐTKSVCTT ngày 28/8/2018 của 
Hội đồng Thi nâng ngạch kiểm soát viên chính thị trường theo chỉ tiêu năm 
2016 (Bộ Công Thương) về việc “thông báo kết quả thi nâng ngạch kiểm soát 
viên chính thị trường theo chỉ tiêu năm 2016”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến giao Sở Nội vụ thực hiện những nội dung sau: 

1. Thông báo đến cơ quan và cá nhân liên quan về kết quả kỳ thi nâng 
ngạch kiểm soát viên chính thị trường theo đề nghị của Hội đồng Thi nâng 
ngạch kiểm soát viên chính thị trường theo chỉ tiêu năm 2016 (Bộ Công 
Thương) tại văn bản nêu trên. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương rà soát lại về điều kiện, tiêu 
chuẩn của công chức dự thi. Báo cáo UBND tỉnh các trường hợp công chức 
không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (nếu có) để đề nghị Bộ Công Thương hủy 
kết quả thi theo quy định. 

3. Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm vào ngạch 
kiểm soát viên chính thị trường đối với các công chức trúng tuyển trong kỳ thi 
nâng ngạch theo quy định. 

(Thông báo số 6910/BCT-HĐTKSVCTT và các văn bản liên quan gửi 
kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Nội vụ thực hiện ./. 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban TCTU; 
- Sở Công Thương; 
- Chi cục QLTT tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các Phòng, ĐV: TH, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC(BMB).    

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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