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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính,  

kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 03 /KH-HĐ ngày 25/5/2022 của Hội đồng tổ chức thi 

thăng hạng viên chức chuyên ngành hành chính và kế toán năm 2022; 

Căn cứ Đề án số 346/ĐA-STP ngày 30/3/2022 của của Sở Tư pháp Tổ 

chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính, kế toán tại 

các Đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Tư pháp năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh 

Phê duyệt chỉ tiêu thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán năm 2022 đối 

với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.  

Hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2022 Sở Tư pháp thông báo danh 

mục tài liệu môn kiến thức chung, môn tin học và môn chuyên ngành (có danh 

mục tài liệu kèm theo) . 

Danh mục tài liệu được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư 

pháp. Đề nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu thông báo 

đến các viên chức thuộc đơn vị mình trong danh sách đủ điều kiện thi thăng 

hạng viên chức năm 2022 để biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các Ủy viên Hội đồng; 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; 

- Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, HS.                                                                                                   
 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Nguyễn Công Thiếp 
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