
                                 Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 
4241/VP-NC ngày 24/10/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở 
Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá kết quả việc 
tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển công chức cấp xã thành 
công chức từ cấp huyện trở lên từ khi thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP 
ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành đến nay. Sở Nội vụ đề nghị các 
sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp báo cáo các nội dung sau: 

1. Danh sách công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển, xét chuyển 
công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên (theo biểu đính kèm). 

2. Đánh giá sự phù hợp giữa yêu cầu trình độ đào tạo so với vị trí công tác 
cần tiếp nhận, xét chuyển. 

3. Đánh giá việc sắp xếp, bố trí công tác, hiệu quả công tác của người được 
tiếp nhận, xét chuyển. 

4. Những hạn chế, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 
07/12/2018 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thưc 
hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở Nội vụ; 
- Phòng: CCVC, VP sở; 
- Website SNV; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Thị Hiền 
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NỘI VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1203  /SNV-CCVC   Lạng Sơn,  ngày 14  tháng  11  năm 2018 

V/v đánh giá kết quả việc tiếp nhận công chức 
không qua thi tuyển và xét chuyển công chức cấp 

xã thành công chức từ cấp huyện trở lên  
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