
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ỦY BAN KIỂM TRA

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018
Số 3354-CV/UBKTTW

V/v hướng dẫn thực hiện Quy định thi nâng ngạch 
công chức Ngành Kiếm tra Đảng năm 2018

Kính gửi: Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc Trung ương

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định số 03-QĐi/UBKTTW, ngày 
04/10/2018 của ủy  ban Kiểm tra Trung ương quy định về việc thi nâng ngạch 
đối với cán bộ, công chức Ngành Kiếm tra của Đảng năm 2018 có một số đơn 
vị có đề nghị hướng dẫn rõ thêm về điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ. Đe 
thống nhất thực hiện trong toàn Ngành, ủ y  ban Kiểm tra Trung ương hướng 
dẫn cụ thể như sau:

1) Đối với kỳ thi nâng ngạch lên kiểm tra viên chính:

Người dự thi được miễn thi ngoại ngữ phải đảm bảo các điều kiện quy 
định tại Quy định số 03-QĐi/UBKTTW, ngày 04/10/2018 của ủy  ban Kiểm tra 
Trung ương. Những trường họp có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sỹ chỉ được 
miễn thi khi còn trong thời hạn 02 năm kế từ ngày cấp bằng tốt nghiệp tính 
đến 15-11-2018.

2) Đối với kỳ thi nâng ngạch lên kiểm tra viên cao cấp:

Người dự thi được miễn thi ngoại ngữ phải đảm bảo các điều kiện 
quy định tại Quy định số 03-QĐi/UBKTTW, ngày 04/10/2018 của ủy  ban 
Kiểm tra Trung ương. Những trường họp có bằng tốt nghiệp tiến sỹ chỉ được 
miễn thi khi còn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp tính 
đến 15-11-2018.

Đề nghị các đồng chí quan tâm, chỉ đạo thực hiện

Nơi nhân:
- Đồng chí Chủ nhiệm (để b/c),
- Ban Tổ chức TW, Bộ Nội vụ (để phối hợp),
- Các đ/c Thành viên UBKTTW,
- Đồng chí Thư ký Chủ nhiệm,
- ủ y  ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các vụ, đơn vị trực thuộc CQ UBKTTW,
- Trang thông tin điện tử UBKTTW (để đăng tải),
- Lu-u: VT-LT, Vụ ĐT-BD (3b).
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