
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

THANH TRA TỈNH 
 

Số:        /TTr- VP 
V/v: Hướng dẫn lập hồ sơ đề 

nghị bổ nhiệm ngạch Thanh tra 

viên năm 2020 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Điện Biên, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

                               Kính gửi:  

          - Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

          - Thanh tra các Sở, ban, ngành tỉnh. 

 

         Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ, Quy 

định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; 

Thực hiện việc xét chuyển ngạch Thanh tra viên năm 2020, Thanh tra tỉnh 

hướng dẫn các đơn vị báo cáo thủ trưởng cùng cấp để xét và lập hồ sơ đề nghị bổ 

nhiệm Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng bổ nhiệm: 

Cán bộ, công chức được biên chế làm việc trong cơ quan Thanh tra Nhà nước 

gồm: Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra các Sở, ban, 

ngành thuộc UBND tỉnh đang được xếp ngạch chuyên viên hoặc chuyên viên 

chính. 

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm: 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của 

Chính phủ, cụ thể như sau: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, 

lĩnh vực đang công tác; 

- Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Thanh tra viên; 

Thanh tra viên chính. 

- Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch 

Chuyên viên; Chuyên viên chính. 

- Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 

thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức; Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do 

cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc Thủ trưởng cơ quan thanh tra nơi công chức đó 

công tác xác nhận; 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng; 

- Có thời gian ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập 

sự, thử việc). 

Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ 

quan Công an nhân dân, công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ 
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quan Thanh tra nhà nước thì phải có thời gian ít nhất 05 năm giữ ngạch công chức, 

viên chức, cấp hàm tương đương ngạch Thanh tra viên. 

3. Về hồ sơ gồm có: 

- Lý lịch cán bộ theo mẫu 2C-BNV/2008 (Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV 

ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ 

sơ cán bộ, công chức) do lãnh đạo Sở, ban, ngành tỉnh hoặc UBND huyện, thị xã, 

thành phố ký xác nhận; 

- Đơn xin chuyển ngạch công chức; 

- Bản nhận xét đánh giá của cơ quan trực tiếp sử dụng công chức; 

- Bản khai đề nghị xét bổ nhiệm Thanh tra viên; Phiếu Thanh tra viên, có xác 

nhận của cơ quan quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (theo mẫu quy định của Thanh 

tra Chính phủ) Mẫu Bản khai, Phiếu Thanh tra viên, được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của Thanh tra tỉnh, địa chỉ: thanhtratinh.dienbien.gov.vn; mục: Hệ 

thống quản lý văn bản => Văn bản chỉ đạo, điều hành. 

- Bản kê khai tài sản, thu nhập (áp dụng theo Mẫu quy định tại Thông tư 

08/TT-TTCP, do bộ phận, đơn vị quản lý tổ chức cán bộ ký xác nhận);  

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực 

hoặc được cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng công chức xác nhận; 

- Các quyết định tuyển dụng hoặc điều động, phân công vào công tác thanh 

tra; quyết định nâng lương của mức lương hiện tại đang hưởng có chứng thực hoặc 

y sao của cơ quan. 

- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên của UBND huyện, thị xã, 

thành phố hoặc Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

Hồ sơ lập thành 02 bộ đựng trong bì hồ sơ kèm 02 ảnh (2x3) chụp theo kiểu 

chân dung, không đeo kính, mặc áo veston (thắt cravat đối với Nam). 

        Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định của các ngạch Thanh tra viên, các tổ chức 

Thanh tra trong tỉnh hướng dẫn cán bộ, công chức trong đơn vị có đủ điều kiện 

theo tiêu chuẩn làm hồ sơ gửi về Thanh tra tỉnh (qua Văn phòng) để tổng hợp và 

trình Hội đồng xét chuyển ngạch công chức của tỉnh.  

Thời gian nhận hồ sơ cuối cùng là ngày 10/5/2020./. 

    
Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;                                                                      
- Lưu: VT, CVP. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Phan Văn Thống 
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