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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức 

 cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh  

nghề nghiệp kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT- BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và 

thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Đề án số 25/ĐA-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về về tổ 

chức thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh về tổ 

chức thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 390/TTr-SNV ngày 10 

tháng 8  năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức cán sự, 

chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020 (sau đây viết tắt là Ban Giám sát) gồm các ông có tên 

sau: 

1. Ông Cao Minh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban. 

2. Ông Bùi Minh Bắc, Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Văn 

phòng UBND tỉnh, Thành viên. 

3. Ông Quách Văn Lý, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Thành viên. 

4. Ông Cổ Quang Trung, Phó Đội trưởng, Phòng PA03, Công an tỉnh, 

Thành viên. 

Điều 2. Nội dung, địa điểm giám sát và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 

giám sát: 
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1. Nội dung giám sát gồm: Việc thực hiện các quy định về tổ chức kỳ thi; 

về thực hiện quy chế và nội quy của kỳ thi; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

của các thành viên Hội đồng thi và của các thành viên tham gia các Ban giúp 

việc của Hội đồng thi. 

2. Địa điểm giám sát: Tại nơi làm việc của Hội đồng thi và các Ban giúp 

việc của Hội đồng thi. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban giám sát: 

a) Thành viên Ban giám sát được quyền vào phòng thi trong thời gian thi, 

nơi chấm thi trong thời gian chấm thi, chấm phúc khảo; có quyền nhắc nhở thí 

sinh, giám thị phòng thi, giám thị hành lang, các thành viên khác Hội đồng thi 

và thành viên các Ban giúp việc của Hội đồng thi trong việc thực hiện quy chế 

và nội quy thi; được quyền yêu cầu giám thị phòng thi lập biên bản đối với thí 

sinh trong phòng thi vi phạm quy chế, nội quy thi (nếu có). 

b) Khi phát hiện vi phạm nội quy, quy chế thi của thành viên Hội đồng 

thi, thành viên của các Ban giúp việc của Hội đồng thi thì thành viên Ban giám 

sát được quyền lập biên bản về vi phạm đó và đề nghị người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về cán 

bộ, công chức. 

4. Trường hợp thành viên Ban giám sát không thực hiện đúng chức trách, 

nhiệm vụ được giao sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức. 

5. Khi làm nhiệm vụ phải đeo thẻ và phải tuân thủ đúng quy chế, nội quy thi. 

6. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban giám sát phân công. 

Điều 3. Ban Giám sát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trong thời gian 

thực hiện nhiệm vụ được sử dụng con dấu của Thanh tra tỉnh và tự giải thể sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, 

Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên 

viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020 và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Vụ CCVC, Bộ Nội vụ; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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