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    Kính gửi: Thủ trưởng cơ sở, phân viện, đơn vị trực thuộc Học viện. 
 

Qua rà soát sơ bộ hồ sơ viên chức thuộc Học viện cho thấy, hầu hết viên 

chức trong diện đăng ký dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2016 - 

2017 rơi vào 2 trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Không có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương 

hoặc trên bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;  

- Trường hợp 2: Không có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.  

Theo quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 3 Công văn số 823/BNV-CCVC 

ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi thăng hạng viên 

chức lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 thì viên chức ở các trường hợp trên 

phải làm bản cam kết và phải được Giám đốc Học viện có văn bản xác nhận về 

khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học để nộp vào hồ sơ đăng ký dự thi.  

Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất của bản cam kết, bảo đảm cơ sở để 

Giám đốc Học viện xem xét, xác nhận bằng văn bản theo yêu cầu về khả năng sử 

dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, Học viện đã xây dựng và bổ sung vào bộ 

mẫu biểu làm hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2016 - 

2017 các mẫu biểu sau đây: 

- Mẫu số 5a: Bản cam kết về khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học để dự thi 

thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 (dùng cho viên chức 

không có chứng chỉ theo quy định và không được miễn thi ngoại ngữ, tin học); 

- Mẫu số 5b: Bản cam kết về khả năng sử dụng ngoại ngữ để dự thi thăng 

hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 (dùng cho viên chức 

không có chứng chỉ theo quy định và không được miễn thi ngoại ngữ); 

- Mẫu số 5c: Bản cam kết về khả năng sử dụng tin học để dự thi thăng 

hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 (dùng cho viên chức 

không có chứng chỉ theo quy định và không được miễn thi tin học). 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2014/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2014/TT-BTTTT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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* Lưu ý:  

- Công văn này và các mẫu biểu nêu trên được đăng tải trên Website Học 

viện Hành chính Quốc gia; 

- Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức ký xác nhận việc cam kết 

của viên chức tại các mẫu biểu trên là Thủ trưởng cơ sở, phân viện, đơn vị trực 

thuộc Học viện. 

Đề nghị Thủ trưởng cơ sở, phân viện, đơn vị trực thuộc Học viện khẩn 

trương phổ biến công khai Công văn này để toàn thể viên chức thuộc đơn vị biết 

và thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ 

chức - Cán bộ (người tiếp nhận ý kiến: Đỗ Văn Huyên, phòng 216 nhà A,  

ĐT: 0976652966/ 0438359295) để kịp thời tháo gỡ. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Học viện Hành chính Quốc gia; 

- Thứ trưởng BNV phụ trách, điều hành HV (để b/c); 

- Các Phó Giám đốc HV (để b/c); 

- Lưu: VT, Ban TCCB. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ 

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp 

 

 

 


