UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 102 /SNV-CCVC

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 02 năm 2020

V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng
công chức, viên chức năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày
12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị
định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung
một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức,
thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản
quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.
Căn cứ quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành
chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp
công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2020.
Để có cơ sở triển khai công tác tuyển dụng công chức, viên chức năm
2020, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, báo cáo nhu cầu tuyển
dụng công chức, viên chức năm 2020 cụ thể như sau:
1. Rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức
Các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức, viên
chức đảm bảo phù hợp với cơ cấu, trình độ, vị trí việc làm và điều kiện thực
tế, cụ thể:
a) Tiếp tục bố trí, sắp xếp hợp lý đối với công chức, viên chức có năng
lực, chất lượng công tác hiệu quả, có phẩm chất đạo đức, đủ sức khỏe để thực
hiện nhiệm vụ;
b) Những trường hợp dôi dư cần xem xét, có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp
vụ để bố trí các công việc phù hợp khác; những trường hợp không bố trí được
công việc khác, những trường hợp năng lực, phẩm chất, sức khỏe yếu, hiệu
quả, chất lượng công tác không đạt yêu cầu cần xây dựng kế hoạch tinh giản

biên chế theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của
Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP
ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
108/2015/NĐ-CP.
2. Đề xuất nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020
a) Căn cứ kết quả rà soát, sắp xếp, các cơ quan, đơn vị đề xuất nhu cầu
tuyển dụng công chức, viên chức cho các vị trí việc làm còn thiếu để tuyển
dụng công chức, viên chức theo chỉ tiêu biên chế đã được Ủy ban nhân dân
tỉnh giao, cụ thể:
- Đối với tuyển dụng công chức: Thực hiện thông qua tiếp nhận không
qua thi tuyển công chức, tiếp nhận công chức, tuyển dụng mới công chức
thông qua thi tuyển.
- Đối với tuyển dụng viên chức: Thực hiện thông qua tiếp nhận vào viên
chức không qua thi tuyển, tiếp nhận viên chức, tuyển dụng mới viên chức
thông qua thi tuyển, xét tuyển.
b) Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận,
tuyển dụng; các vị trí dự kiến tiếp nhận, tuyển dụng yêu cầu đạt trình độ theo
vị trí việc làm đã được phê duyệt.
c) Đối với nhu cầu tuyển dụng viên chức, các cơ quan, đơn vị đăng ký
nhu cầu tuyển dụng theo từng lĩnh vực, từng đơn vị sự nghiệp cụ thể, gồm:
(1) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo;
(2) Sự nghiệp Y tế;
(3) Sự nghiệp Văn hóa Thông tin và Thể thao;
(4) Sự nghiệp khác.
d) Tiếp tục tạm thời dừng tuyển dụng viên chức làm công việc nhân viên
y tế trường học và kế toán trong các cơ sở giáo dục công lập theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2378/VPCP-KGVX ngày 08/4/2015 của
Văn phòng Chính phủ về công tác y tế, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo
dục.
3. Tiến độ thực hiện
3.1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ
trước ngày 21/02/2020 gồm:
a) Biểu 01: Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020.
b) Biểu 02: Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020 theo trình độ,
chuyên ngành.
c) Biểu 03: Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục
và đào tạo năm 2020 theo đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
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Lưu ý: Các đơn vị đang thực hiện tuyển dụng bổ sung viên chức được
phê duyệt năm 20191 chưa thực hiện đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức
năm 2020 theo văn bản này. Sau khi tổ chức tuyển dụng xong, căn cứ số biên
chế chưa thực hiện, các cơ quan, đơn vị chủ động đăng ký nhu cầu tuyển
dụng năm 2020 (nếu có).
3.2. Nhu cầu tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ
trước ngày 29/02/2020 gồm:
a) Biểu 04: Tổng hợp đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020;
b) Biểu 05: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 theo vị trí việc làm;
Văn bản và các biểu mẫu được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tại
địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn mục Công chức, viên chức.
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Sở NV;
- Phòng CCVC;
- Website SNV;
- Lưu: VT.
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Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường,

Y tế; UBND thành phố, UBND các huyện: Đình Lập, Cao Lộc.
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