
Trình độ

Nhóm 
chuyên 

ngành đào 
tạo

Tổng cộng 1

1
Phòng Hành chính - 

Tổ chức - Quản trị
Văn thư 

Chủ trì hoặc tham gia đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch về 

công tác văn thư, lưu trữ; tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản đi; 

kiểm tra thể thức văn bản; quản lý và đóng dấu các văn bản; tiếp nhận, 

vào sổ, quản lý và khai thác văn bản gửi đến cơ quan hoặc gửi đích 

danh cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan; Sắp xếp công văn, 

tài liệu, hồ sơ hợp lý để tra tìm nhanh phục vụ nhu cầu khai thác. Xây 

dựng lịch trực, lịch công tác của lãnh đạo; Mở sổ theo dõi giấy đi công 

tác (giấy đi đường). Tham mưu, xây dựng các văn bản về công tác văn 

thư-lưu trữ: xây dựng kế hoạch, báo cáo...; nộp hồ sơ đã đến hạn nộp 

lưu vào lưu trữ cơ quan theo quy định; Tổng hợp rà soát hồ sơ lưu trữ 

hiện hành; thu thập tài liệu có giá trị đưa vào kho lưu trữ; tra cứu, khai 

thác tài liệu trong nội bộ cơ quan; phô tô văn b  ản. 

1 02.007
Đại học 

trở lên
Lưu trữ

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 01 công chức./.

Đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

STT
Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực thuộc 
có nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc 
làm

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển dụng

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng

Mã số 
ngạch 

công chức

Yêu cầu về trình độ

Ghi 
chú

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

TỈNH LẠNG SƠN

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

ỦY BAN NHÂN DÂN 



Trình độ
Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

Tổng cộng 2

I Cơ quan văn phòng Sở 1

1 Phòng Kế hoạch tài chính 
Chuyên viên phụ trách 
công tác tài chính

Kế toán, theo dõi thu chi, phân 
bổ dự toán, quyết toán ngân sách 
nhà nước hàng năm toàn ngành, 
theo dõi và quyết toán

1 01.003 Đại học
Kế toán;
Tài chính

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 
hoặc 
tương 
đương

II Chi cục Dân số - KHHGĐ

Chuyên viên phụ trách 
phương tiện tránh thai và 
các mô hình đề án nâng 
cao chất lượng dân số

Quản lý phương tiện tránh thai, 
chăm sóc người cao tuổi, sàng 
lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh,  
kiểm tra giám sát các mô hình đề 
án

1 01.003 Đại học Hộ sinh
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 
hoặc 
tương 
đương

Tin học
Ngoại 

ngữ

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT
Cơ quan, tổ chức hành 
chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng
Vị trí việc làm

Mô tả những nội dung chính 
về vị trí việc làm cần tuyển 

dụng

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 02 công chức./.

Đơn vị: Sở Y tế

Mã số 
ngạch 

công chức

Yêu cầu về trình độ

Ghi 
chú

Chuyên môn



Trình độ

Nhóm 
chuyên 

ngành đào 
tạo

Tổng cộng 2

I Cơ quan văn phòng Sở 2

Chuyên 
viên

Xây dựng dự toán toàn ngành, giao kế hoạch và theo dõi 
thực hiện kinh phí hàng năm cho các phòng, đơn vị trực 
thuộc. Tổ chức kiểm tra giám sát việc sử dụng ngân sách 
nhà nước cho lĩnh vực Khoa học Công nghệ của tỉnh theo 
phân cấp và luật ngân sách nhà nước. Tổ chức việc quyết 
toán kinh phí sự nghiệp Khoa học Công nghệ. Tham gia 
các hội đồng thẩm định dự toán, quyết toán, kiểm tra tiến 
độ liên quan đến kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa 
học công nghệ.

1 01.003 Đại học

Kinh tế;
Kinh tế nông 
nghiệp;
Kinh tế đầu 
tư;
Kinh tế phát 
triển

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 
hoặc 
tương 
đương

Vị trí 
việc làm

Mã số 
ngạch 
công 
chức

STT

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

Ghi 
chú

Chuyên môn

Tin học

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

Ngoại 
ngữ

Yêu cầu về trình độ

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ

Phòng Kế hoạch Tài 
chính

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần 
tuyển dụng

Cơ quan, tổ chức 
hành chính trực 
thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

1



Trình độ

Nhóm 
chuyên 

ngành đào 
tạo

Vị trí 
việc làm

Mã số 
ngạch 
công 
chức

STT
Ghi 
chú

Chuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

Yêu cầu về trình độ

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần 
tuyển dụng

Cơ quan, tổ chức 
hành chính trực 
thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Chuyên 
viên

Xây dựng kế hoạch hoạt động, tổng hợp báo cáo kết quả 
hoạt động của toàn ngành theo định kỳ, hằng tháng, hằng 
năm, báo cáo số liệu đột xuất theo yêu cầu. Xây dựng  Kế 
hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm; Xây dựng quy 
hoạch, điều chỉnh quy hoạch phát triển KH&CN theo 
định kỳ. Tham gia góp ý các dự án đầu tư của tỉnh có liên 
quan, các văn bản, các quy hoạch phát triển của các 
ngành, UBND huyện, thành phố ,.... 

1 01.003 Đại học Luật kinh tế
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 
hoặc 
tương 
đương

Tổng số nhu cầu tuyển dụng:  02 công chức./.



Trình độ
Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

Tổng cộng 3

I Cơ quan văn phòng Sở 1

1
Phòng Kế hoạch - Tài 
chính

Chuyên viên Tài 
chính - Kế toán

Tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch; 
theo dõi đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả 
thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyên 
đề;  Tham mưu thực hiện tổng hợp các báo cáo 
đối với lĩnh vực kế hoạch tài chính thuộc thẩm 
quyền; Tham mưu công tác thực hiện các dự án 
có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

1 01.003 Đại học Kinh tế quốc tế
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 
hoặc 
tương 
đương

II Chi cục Bảo vệ môi trường 2

1
Phòng Kiểm soát ô 
nhiễm môi trường

Chuyên viên 
Quản lý đa dạng 
sinh học

Tham mưu thực hiện về công tác quản lý nhà 
nước về đa dạng sinh học như: các dự án thiết 
lập khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, 
điều chỉnh quy hoạch bảo tồn, hướng dẫn, kiểm 
tra việc bảo tồn đa dạng sinh học

1 01.003 Đại học
Công nghệ sinh 
học; 
Lâm sinh

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 
hoặc 
tương 
đương

2
Phòng Hành chính - 
Tổng hợp

Chuyên viên 
Thẩm định và 
đánh giá tác 
động môi trường

Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà 
nước về tài nguyên và môi trường: Đánh giá 
môi trường, thẩm định hồ sơ ĐTM, nông thôn 
mới

1 01.003 Đại học

Kinh tế tài 
nguyên;
Kinh tế - Quản 
lý tài nguyên và 
môi trường

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 
hoặc 
tương 
đương

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 03 công chức./.

STT

Cơ quan, tổ chức 
hành chính trực 
thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc 

làm cần tuyển dụng

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng

Mã số 
ngạch 
công 
chức

Yêu cầu về trình độ

Ghi 
chú

Chuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ



Trình độ
Nhóm chuyên ngành đào 

tạo

Tổng cộng 22

I Văn phòng sở 2

1 Văn phòng sở Văn thư

Sắp xếp, lưu trữ văn bản, tài liệu 

hồ sơ đi, đến; hướng dẫn, kiểm 

soát quản lý hồ sơ trong toàn 

ngành

1 02.008
Cao 

đẳng
Văn thư 

ƯDCN

TTCB

Bậc 1 

hoặc 

tương 

đương

2 Phòng Tổ chức cán bộ
Quản lý tổ chức 

biên chế

Theo dõi và hướng dẫn về công 

tác quản lý tổ chức, biên chế
1 01.003 Đại học Quản trị nhân lực

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

II
Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và 
1

1 Phòng quản lý chất lượng
Quản lý chất lượng 

nông lâm sản

Theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, 

kiểm tra, đánh giá phân tích chỉ 

tiêu thuộc lĩnh vực động vật 

1 01.003 Đại học
Thú y;

Chăn nuôi Thú y

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

III Chi cục Thủy Lợi 4

1
Phòng Hành chính tổng 

hợp 

Hành chính tổng 

hợp, tổ chức nhân 

sự

Công tác hành chính, quản trị 

Văn phòng và các hoạt động nội 

vụ của cơ quan; Tổ chức nhân 

sự, thi đua khen thưởng; tiếp 

công dân và công tác Văn phòng 

thường trực Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và cứu hộ cứu 

nạn tỉnh

1 01.003 Đại học Quản trị nhân lực
ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

Yêu cầu về trình độ

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Chuyên môn Ghi 

 chú

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Vị trí việc làm

Mô tả những nội dung chính 

về vị trí việc làm cần tuyển 

dụng

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Trang 6



Trình độ
Nhóm chuyên ngành đào 

tạo

Yêu cầu về trình độ

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Chuyên môn Ghi 

 chú

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Vị trí việc làm

Mô tả những nội dung chính 

về vị trí việc làm cần tuyển 

dụng

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

2
Phòng phòng chống thiên 

tai

Chuyên viên quản 

lý công trình thủy 

lợi và phòng chống 

thiên tai 

Tổ chức theo dõi, cập nhập về 

tình hình thiên tai; Hướng dẫn, 

kiểm tra thực hiện các quy định 

về tình huống khẩn cấp; Báo cáo 

nhanh hậu quả thiên tai; đề xuất 

hướng xử lý.

1 01.003 Đại học

Kỹ sư thủy lợi (các 

chuyên ngành: Kỹ thuật 

tài nguyên nước; công 

nghệ kỹ thuật xây dựng; 

kỹ thuật cơ sở hạ tầng); 

Kinh tế thủy lợi

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

3

Phòng Quản lý công trình 

thủy lợi và nước sạch 

nông thôn

Chuyên viên quản 

lý công trình thủy 

lợi và nước sạch 

nông thôn

Tiếp công dân, quản lý công 

trình thủy lợi và nước sạch nông 

thôn; Quản lý khai thác công 

trình thủy lợi; tổng hợp báo cáo 

công tác thủy lợi.

1 01.003 Đại học

Kỹ sư thủy lợi (các 

chuyên ngành: Kỹ thuật 

tài nguyên nước; công 

nghệ kỹ thuật xây dựng; 

kỹ thuật cơ sở hạ tầng);

Kinh tế thủy lợi

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

4 Phòng Thanh tra pháp chế
Chuyên viên thanh 

tra

Tiếp công dân, xác minh các 

khiếu nại tố cáo, đề xuất giải 

quyết các khiếu nại, xử lý hình 

phạt chính liên quan; tổng hợp 

theo dõi, báo cáo giải quyết đơn 

thư, khiếu nại.

1 01.003 Đại học

Kỹ sư thủy lợi (các 

chuyên ngành: Kỹ thuật 

tài nguyên nước; công 

nghệ kỹ thuật xây dựng; 

kỹ thuật cơ sở hạ tầng); 

Kinh tế thủy lợi

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

IV Chi cục Phát triển nông thôn 2

1
Phòng Hành chính tổng 

hợp 

Hành chính-Tổng 

hợp

Xây dựng kế hoạch, tổng hợp, 

theo dõi, lập báo cáo tháng, quý, 

năm và báo cáo đột xuất; Quản 

trị công sở và các công việc theo 

yêu cầu của lãnh đạo về các hoạt 

động của Chi cục; Tham gia 

cùng phòng thanh quyết toán 

các dự án; Các lớp tập huấn

1 01.003 Đại học 

Kinh tế;

Kinh tế phát triển;

Kinh tế nông nghiệp

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Trang 7



Trình độ
Nhóm chuyên ngành đào 

tạo

Yêu cầu về trình độ

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Chuyên môn Ghi 

 chú

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Vị trí việc làm

Mô tả những nội dung chính 

về vị trí việc làm cần tuyển 

dụng

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

2
Phòng Kinh tế hợp tác & 

Trang trại 

Quản lý Kinh tế 

Hợp tác xã và trang 

trại 

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp 

vụ chuyên ngành về phát triển 

các loại hình kinh tế hợp tác xã 

và trang trại trong nông nghiệp. 

Tổ chức thực hiện các đề án, dự 

án về trang trại. Quản lý, đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã 

và chủ trang trại. Quản lý, đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã 

và chủ trang trại.

1 01.003 Đại học 

Phát triển nông thôn;

Công nghiệp phát triển 

nông thôn;

Kinh tế nông nghiệp

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

V Chi cục Kiểm lâm 13

1

Phòng Quản lý bảo vệ 

rừng và Bảo tồn thiên 

nhiên

Quản lý bảo vệ 

rừng và bảo tồn 

thiên nhiên

Theo dõi về Quản lý rừng; Bảo 

vệ rừng; Bảo tồn thiên nhiên; 

Thực hiện những nhiệm vụ khác 

do lãnh đạo phân công

1 10.226  Đại học

Lâm nghiệp;

Lâm sinh;

Lâm học;

Quản lý tài nguyên rừng;

Quản lý tài nguyên rừng 

và môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

2
Phòng Sử dụng và phát 

triển rừng

Theo dõi Sử dụng 

và phát triển rừng

Theo dõi về Sử dụng rừng; Phát 

triển rừng; Giống cây lâm 

nghiệp; Thực hiện những nhiệm 

vụ khác do lãnh đạo phân công

2 10.226  Đại học

Lâm nghiệp;

Lâm sinh;

Lâm học;

Quản lý tài nguyên rừng;

Quản lý tài nguyên rừng 

và môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

3

Phòng Tổ chức tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng

Xây dựng lực lượng

Theo dõi về công tác quản lý tổ 

chức; biên chế, vị trí việc làm 

công chức theo phân cấp của cấp 

có thẩm quyền; công tác thi đua, 

khen thưởng, tuyên truyền; 

Thực hiện, hướng dẫn và chỉ 

đạo kiểm tra các nhiệm vụ, 

nghiệp vụ về lĩnh vực công tác 

tổ chức cán bộ, thi đua khen 

thưởng, tuyên truyền đối với các 

đơn vị trong lực lượng

1 10.226  Đại học Quản trị nhân lực
ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Trang 8



Trình độ
Nhóm chuyên ngành đào 

tạo

Yêu cầu về trình độ

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Chuyên môn Ghi 

 chú

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Vị trí việc làm

Mô tả những nội dung chính 

về vị trí việc làm cần tuyển 

dụng

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

4
Hạt Kiểm lâm thành phố 

Lạng Sơn

Quản lý bảo vệ 

rừng và bảo tồn 

thiên nhiên

Theo dõi về Quản lý rừng; Bảo 

vệ rừng; Bảo tồn thiên nhiên; 

Thực hiện những nhiệm vụ khác 

do lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp;

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng 

và môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Quản lý bảo vệ 

rừng và bảo tồn 

thiên nhiên

Theo dõi về Quản lý rừng; Bảo 

vệ rừng; Bảo tồn thiên nhiên; 

Thực hiện những nhiệm vụ khác 

do lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng 

và môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Theo dõi Sử dụng 

và phát triển rừng

Theo dõi về Sử dụng rừng; Phát 

triển rừng; Giống cây lâm 

nghiệp; Thực hiện những nhiệm 

vụ khác do lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng 

và môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

6
Hạt Kiểm lâm huyện Văn 

Lãng

Kế toán viên phụ 

trách tài chính

Phụ trách kế toán: Thanh, quyết 

toán kinh phí thường xuyên, 

kinh phí không thường xuyên.

1 '06.031 Đại học
Kế toán tổng hợp; 

Kế toán tài chính

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

7
Hạt Kiểm lâm huyện

 Tràng Định

Quản lý bảo vệ 

rừng và bảo tồn 

thiên nhiên

Theo dõi về Quản lý rừng; Bảo 

vệ rừng; Bảo tồn thiên nhiên; 

Thực hiện những nhiệm vụ khác 

do lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng 

và môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

5
Hạt Kiểm lâm huyện Đình 

Lập

Trang 9



Trình độ
Nhóm chuyên ngành đào 

tạo

Yêu cầu về trình độ

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Chuyên môn Ghi 

 chú

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Vị trí việc làm

Mô tả những nội dung chính 

về vị trí việc làm cần tuyển 

dụng

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

8
Hạt Kiểm lâm huyện 

Lộc Bình

Theo dõi Sử dụng 

và phát triển rừng

Theo dõi về Sử dụng rừng; Phát 

triển rừng; Giống cây lâm 

nghiệp; Thực hiện những nhiệm 

vụ khác do lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng 

và môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

9
Hạt Kiểm lâm huyện

 Bình Gia

Theo dõi Sử dụng 

và phát triển rừng

Theo dõi về Sử dụng rừng; Phát 

triển rừng; Giống cây lâm 

nghiệp; Thực hiện những nhiệm 

vụ khác do lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng;

Quản lý tài nguyên rừng 

và môi trường 

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

10
Hạt Kiểm lâm huyện 

Chi Lăng

Theo dõi Sử dụng 

và phát triển rừng

Theo dõi về Sử dụng rừng; Phát 

triển rừng; Giống cây lâm 

nghiệp; Thực hiện những nhiệm 

vụ khác do lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh;

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng 

và môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

11
Hạt Kiểm lâm huyện 

Hữu Lũng

Theo dõi Sử dụng 

và phát triển rừng

Theo dõi về Quản lý rừng; Bảo 

vệ rừng; Bảo tồn thiên nhiên; 

Thực hiện những nhiệm vụ khác 

do lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng 

và môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 22 công chức./.

Trang 10



Trình 

độ

Nhóm chuyên ngành đào 

tạo

Tổng cộng 3

1
Phòng Kế hoạch - 

Tài chính - Tổng hợp

Công tác tổng 

hợp lĩnh vực 

công nghiệp, 

thương mại

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch của ngành và công tác 

thông tin của ngành.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công 

thương đối với các phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, 

phòng kinh tế thành phố.

Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo định kỳ 

và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của 

ngành, các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh 

vực công thương trên địa bàn tỉnh theo quy định của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh và Bộ Công thương.

1 01.003 Đại học
Kế hoạch phát triển; 

Kinh tế kế hoạch

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

2
Phòng Quản lý 

Công nghiệp

Công tác Quy 

hoạch, kế 

hoạch chính 

sách công 

nghiệp

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách, 

chương trình, Đề án…phát triển  ngành công nghiệp dài 

hạn, 05 năm và hàng năm.

1 01.003 Đại học

Quản lý công nghiệp; 

Kinh tế công nghiệp; 

Công nghệ kỹ thuật hóa 

học; 

Công nghệ kỹ thuật môi 

trường; 

Kỹ thuật hóa học; 

Kỹ thuật môi trường

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

STT

Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực 

thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày          tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Sở Công Thương

TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN 

Trang 11



Trình 

độ

Nhóm chuyên ngành đào 

tạo

STT

Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực 

thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

3 Thanh tra Sở Thanh tra 

 Thực hiện tham mưu trong công tác thanh tra, kiểm tra; 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực 

ngành quản lý và phân tích tổng hợp báo cáo, đề xuất 

hướng xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền và 

vượt cấp.

 Thục hiện công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công 

dân theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật để 

bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhà nước, 

cán bộ, công chức và người lao động.

1 01.003 Đại học Luật kinh tế
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 03 công chức./.

Trang 12



Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

Tổng cộng 1

1
Phòng Lao động việc làm - 

BHXH

Chuyên viên tham 

mưu công tác Lao 

động việc làm - Bảo 

hiểm xã hội

Tham mưu thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về 

Lao động việc làm - Bảo 

hiểm xã hội.

1 01.003 Đại học
Tài chính - Ngân 

hàng

ƯDCNTT

CB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

STT

Cơ quan, tổ chức hành chính 

trực thuộc có nhu cầu tuyển 

dụng

Vị trí việc làm

Mô tả những nội dung 

chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Tổng số nhu cầu tuyển dụng:  01 công chức./.

Mã số 

ngạch 

công chức

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN



Trình độ
Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

Tổng cộng 1

1 Phòng Tài chính đầu tư

Chuyên viên thẩm định 

dự án đầu tư, thẩm tra 

quyết toán dự án hoàn 

thành.

Xây dựng, phân bổ, quản lý, điều hành thu, chi 

ngân sách thẩm định quyết toán năm; tổng hợp 

quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; tổng 

hợp, theo dõi, báo cáo thực hiện các chính sách, 

chế độ do Trung ương và địa phương ban hành 

1 01.003 Đại học

Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

giao thông

ƯDCNTT

CB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 01 công chức./.

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Sở Tài chính

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT

Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực thuộc 

có nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN



Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

Tổng cộng 3

I Văn phòng cơ quan Sở 3

1 Văn phòng sở

Chuyên viên phụ 

trách công tác Văn 

thư lưu trữ; tổng hợp

Theo dõi công tác quản lý nhà 

nước về văn thư lưu  trữ, số 

hóa công tác lưu trữ trong tỉnh 

1 01.003 Đại học Lưu trữ học  
ƯDCNTT

CB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

2 Thanh tra
Chuyên viên thanh 

tra

Tiếp công dân, xác minh các 

khiếu nại, tố cáo, đề xuất giải 

quyết các khiếu nại, xử phạt 

hành chính liên quan; Tổng 

hợp, theo dõi, báo cáo giải 

quyết đơn thư, khiếu nại...

1 01.003 Đại học Luật
ƯDCNTT

CB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

3

Phòng Xây dựng chính 

quyền và Công tác thanh 

niên

Chuyên viên

Tham mưu theo dõi các lĩnh 

vực về xây dựng chính quyền 

cơ sở: Tổ chức, hoạt động của 

chính quyền các cấp; cán bộ, 

công chức cấp xã; tổ chức và 

hoạt động của thôn, khối phố.

1 01.003 Đại học

Xây dựng Đảng 

và Chính quyền 

Nhà nước

ƯDCNTT

CB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 03 công chức./.

Yêu cầu về trình độ

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có 

nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm

Mô tả những nội dung chính 

về vị trí việc làm cần tuyển 

dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

ngạch 

công chức

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

Ghi 

chú

Chuyên môn

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Sở Nội vụ

Tin học
Ngoại 

ngữ



Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

Tổng cộng 1

1 Văn phòng Chuyên viên 
Chuyên viên văn phòng: tổng 

hợp báo cáo
1 01.003 Đại học Văn hoá học

ƯDCNTT

CB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 01 công chức./.

Ghi 

chú

Chuyên môn

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Hội Văn học nghệ thuật

Tin học Ngoại ngữ

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

Yêu cầu về trình độ

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có 

nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm

Mô tả những nội dung chính 

về vị trí việc làm cần tuyển 

dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

ngạch 

công chức



Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

Tổng cộng 2

1
Văn phòng HĐND - 

 UBND

Công nghệ thông 

tin

Quản lý hệ thống mạng; máy chủ, trang thiết bị 

phòng máy chủ; an ninh an toàn thông tin như 

quản lý phân chia tài nguyên mạng, bảo mật hệ 

thống máy chủ, hệ thống mạng, hệ thống máy 

tính; định kỳ sao lưu dữ liệu; máy trạm, thiết bị 

ngoại vi; hạ tầng kỹ thuật.

Quản lý Phần mềm ứng dụng do tỉnh và thành 

phố triển khai; Theo dõi hoạt động CNTT; hệ 

thống chất lượng ISO.

1 01.003 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

2
Phòng Quản lý đô 

thị
Quản lý xây dựng

Tham mưu Quản lý xây dựng: quản lý quy hoạch; 

cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân; phát triển 

đô thị, nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; chất 

lượng công trình; quản lý trật tự đô thị; điện 

chiếu sáng đô thị; cây xanh đô thị; vệ sinh đô thị  

trên địa bàn thành phố 

1 01.003 Đại học

Kỹ thuật xây 

dựng; 

Quản lý xây 

dựng; 

Kiến trúc

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

ngạch 

công chức

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 02 công chức./.

Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực 

thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: UBND thành phố Lạng Sơn

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú
Chuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT

Trang 17



Trình độ

Nhóm 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Tổng cộng 3

Hành 
chính 
tổng hợp

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn việc thực hiện chương 
trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND sau khi được phê duyệt; 
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND 
xã,  thị trấn đối với lĩnh vực: Mạng lưới giao thông,cơ sở hạ tầng và quản lý đô 
thị, trật tự xây dựng, giao thông vận tải, đảm bảo an toàn giao thông.
Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định 
của pháp luật về lĩnh vực kinh tế.
Tham mưu với lãnh đạo cơ quan soạn thảo các đề án, dự thảo, văn bản theo phân 
công của Chủ tịch UBND; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND xã,  thị 
trấn soạn thảo, chuẩn bị các đề án  thuộc lĩnh vực xây dựng; cải tạo, sửa chữa theo 
kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình; công tác giải phóng mặt 
bằng.
Tham mưu với lãnh đạo cơ quan phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã được UBND cấp huyện công bố, 
ban hành tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND xã, thị trấn.
Quản lý thống nhất công tác văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hóa hành chính 
Nhà nước của UBND cấp huyện.

1 01.003 Đại học

Quản lý đô 
thị;
Giao thông 
vận tải; 
Công nghệ 
kỹ thuật 
giao thông

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 
hoặc 

tương 
đương

1

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Chuyên môn
Ghi 

chú

Cơ quan, tổ 

chức hành 

chính trực 

thuộc có nhu 

cầu tuyển 

dụng

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT
Vị trí việc 

làm

Yêu cầu về trình độ

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Văn phòng 
HĐND và 
UBND

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: UBND huyện Văn Lãng

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

Trang 18



Trình độ

Nhóm 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Chuyên môn
Ghi 

chú

Cơ quan, tổ 

chức hành 

chính trực 

thuộc có nhu 

cầu tuyển 

dụng

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT
Vị trí việc 

làm

Yêu cầu về trình độ

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Quản lý 
nghiệp vụ 
Y

Tham mưu các nội dung:  xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ 
trách; Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề 
án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn sau khi được phê duyệt; Kiểm tra việc 
tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, 
chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên 
địa bàn; Quản lý hồ sơ hành nghề của các cơ sở hành nghề y ngoài công lập trên 
địa bàn; phối hợp Sở Y tế thẩm định cấp phép hoạt động cho các cơ sở hành nghề 
y ngoài công lập; Tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn cho các cơ sở hành 
nghề y ngoài công lập theo chỉ đạo của Sở Y tế; Hướng dẫn UBND xã, phường, 
thị trấn tổ chức thực hiện công tác quản lý cơ sở y tế ngoài công lập; Kiểm tra, 
giám sát nội dung công việc đảm nhiệm; Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, 
đột xuất theo quy định

1 01.003 Đại học

Y đa khoa;
Y học cổ 
truyền;
Y học dự 
phòng;
Y tế cộng 
đồng

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 
hoặc 

tương 
đương

Trang 19



Trình độ

Nhóm 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Chuyên môn
Ghi 

chú

Cơ quan, tổ 

chức hành 

chính trực 

thuộc có nhu 

cầu tuyển 

dụng

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT
Vị trí việc 

làm

Yêu cầu về trình độ

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

2
Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng

Quản lý 
giao thông 
vận tải

Tham mưu xây dựng kế hoạch, dài hạn, 05 năm và hàng năm thực hiện đề án, 
chương trình phát triển, biện pháp thực hiện trong quản lý nhà nước về giao thông 
vận tải. Tổ chức, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an 
toàn giao thông trên địa bàn.
Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy 
hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải 
sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Phối hợp thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa 
bàn theo quy định của pháp luật và theo phân cấp. Đề xuất phương án quản lý, 
bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới giao thông đường bộ 
theo phân cấp; Theo dõi, tổng hợp về hệ thống đường giao thông nông thôn trên 
địa bàn; Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tổ chức xử lý các hành vi 
xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; Phối 
hợp với các phòng ban và các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát đề xuất đặt tên 
các tuyến đường phố; Làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông cấp 
huyện; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu 
nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên 
địa bàn; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, 
công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn; Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được 
phân công đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp 
luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy 
định của pháp luật; Phối hợp,Tham mưu các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn 
vị phối hợp thực hiện về lĩnh vực Quản lý giao thông vận tải...

1 01.003 Đại học

Kỹ thuật 
xây dựng 
cầu, đường 
bộ; 
Công nghệ 
kỹ thuật 
giao thông

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 
hoặc 

tương 
đương

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 03 công chức./.

Trang 20



Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

Tổng cộng 3

1 Phòng Nội vụ

Chuyên viên phụ trách 

công tác Văn thư lưu trữ; 

Quản lý đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức

Thực hiện nghiệp vụ Văn thư lưu 

trữ; Tham mưu lãnh đạo xây 

dựng các văn bản chỉ đạo, 

chương trình, kế hoạch công tác 

về quản lý đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức

1 01.003 Đại học

Văn thư lưu trữ; 

Quản trị nhân lực;

Hành chính học; 

Công tác xã hội

ƯDCNTT

CB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Chuyên viên Quản lý kế 

hoạch và đầu tư

Quản lý kế hoạch và đầu tư; thẩm 

định các dự án; thẩm định kế 

hoạch nhà thầu 

1 01.003 Đại học

Xây dựng; 

Giao thông; 

Quản trị kinh doanh

ƯDCNTT

CB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Quản lý tài chính - Ngân 

sách; Quản lý kinh tế tập 

thể và tư nhân

Xây dựng Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội; tổng hợp báo 

cáo; phụ trách công tác cải cách 

hành chính

1 01.003 Đại học
Tài chính;

Quản lý kinh tế

ƯDCNTT

CB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: UBND huyện Đình Lập

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 03 công chức./.

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Yêu cầu về trình độ

2
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ghi 

 chú

Chuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT

Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực 

thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng



Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

Tổng cộng 2

1 Thanh tra
Chuyên viên thanh 

tra

Tiếp công dân, xác minh các 

khiếu nại, tố cáo, đề xuất giải 

quyết các khiếu nại, xử phạt 

hành chính liên quan; Tổng hợp, 

theo dõi, báo cáo giải quyết đơn 

thư, khiếu nại

1 01.003 Đại học
Luật; 

Thanh tra

ƯDCNTT

CB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

2 Phòng Kinh tế và hạ tầng

Chuyên viên quản lý 

công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, thương 

mại

Tham mưu xây dựng các văn 

bản chỉ đạo, điều hành, hướng 

dẫn thực hiện công tác quản lý 

về công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, quản lý thương mại

1 01.003 Đại học

Quản lý Công 

nghiệp; 

Quản lý năng 

lượng; 

Kinh tế; 

Quản lý kinh tế; 

Thương mại; 

Quản trị kinh 

doanh;

Luật.

ƯDCNTT

CB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 02 công chức./.

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: UBND huyện Tràng Định

Yêu cầu về trình độ

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm

Mô tả những nội dung chính 

về vị trí việc làm cần tuyển 

dụng

Trang 22



Trình 

độ

Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

Tổng cộng 2

1
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện
Văn thư

Kiểm soát văn bản đi, đến cơ quan HĐND và 

UBND cấp huyện; đầu mối thông tin các 

nhiệm vụ đột xuất của UBND cấp huyện đến 

các đơn vị; in sao các tài liệu, văn bản phục 

vụ cuộc họp; thực hiện các nhiệm vụ khác 

được giao

1 02.008
Trung 

cấp

Văn thư; 

Văn thư - Lưu 

trữ

ƯDCNT

TCB

Bậc 1 

hoặc 

tương 

đương

2
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Chuyên viên 

phụ trách công 

tác Quản lý 

giao thông vận 

tải

Tham mưu về công tác quản lý giao thông 

trên địa bàn huyện: Dự thảo các văn bản liên 

quan tới nhiệm vụ nhà nước về giao thông vận 

tải trên địa bàn;  Dự thảo chương trình, giải 

pháp huy động, phối hợp liên ngành trong 

thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông trên địa bàn; Các dự án đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn 

theo quy định của pháp luật và phân công, 

phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh

1 01.003
Đại 

học

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

đường bộ

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 02 công chức./.

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: UBND huyện Lộc Bình
Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

Chuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT

Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực 

thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

ngạch 

công chức



Trình 

độ

Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

Tổng cộng 1

1 Phòng Kinh tế hạ tầng

Chuyên viên phụ 

trách Quản lý giao 

thông vận tải hoặc 

Chuyên viên phụ 

trách Quản lý xây 

dựng 

Quản lý hạ tầng giao thông, chất lượng công 

trình giao thông, vận tải, an toàn giao thông. 

Quản lý kiến trúc - quy hoạch, hoạt động xây 

dựng, quản lý chất lượng công trình

1 01.003 Đại học

Kỹ thuật Xây dựng công 

trình giao thông; 

Quản lý đô thị; 

Giao thông vận tải; 

Kỹ thuật xây dựng; 

Quản lý xây dựng; 

Kiến trúc.

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

01 công chức./.Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: UBND huyện Chi Lăng

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

Tin học
Ngoại 

ngữ

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc 

làm cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

ngạch 

công 

chức



Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

Tổng cộng 6

1
Phòng Tài chính 
- Kế hoạch

Quản lý Tài 
chính - ngân 
sách

Tham mưu cho lãnh đạo phòng về việc xây
dựng và phân bổ dự toán ngân sách hàng năm,
dự toán bổ sung trong năm. Hướng dẫn các đơn
vị dự toán, UBND xã, thị trấn xây dựng dự toán
và quyết toán ngân sách hàng năm. Thẩm định
quyết toán ngân sách xã, thị trấn, các đơn vị dự
toán. Thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí
bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất.

2 01.003 Đại học
Tài chính; 
Kế toán; 
Tài chính ngân hàng

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 hoặc 
tương 
đương

2
Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng

Quản lý xây 
dựng

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự
toán; kiểm tra kết quả thẩm định của các chủ
đầu tư thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
- tổng dự toán các dự án trên địa bàn. Kiểm tra
hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật giai đoạn xây dựng
hoàn thành của các công trình xây dựng trên địa 
bàn.

1 01.003 Đại học

Kỹ thuật công trình 
xây dựng; 
Kỹ thuật xây dựng; 
Quản lý xây dựng

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 hoặc 
tương 
đương

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: UBND huyện Bình Gia

Mã số 

ngạch 

công 

chức

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ
STT

Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực 

thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí việc làm

Trang 25



Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

ngạch 

công 

chức

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ
STT

Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực 

thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí việc làm

3
Phòng Tài 
nguyên và Môi 
trường

Quản lý đất 
đai

Tham mưu lãnh đạo xây dựng kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ các công việc thuộc lĩnh vực
được giao. Tham mưu lãnh đạo triển khai các
văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai.
Tham mưu văn bản hướng dẫn chuyên môn đối
với UBND xã, thị trấn trong lĩnh vực đất đai.
Thẩm định hồ sơ về điều kiện thực hiện công
việc quản lý đất đai và tham mưu giải quyết
đơn thư, kiến nghị có liên quan trên địa bàn xã,
thị trấn được phân công.

1 01.003 Đại học Quản lý đất đai
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 
tương 
đương

4 Phòng Nội vụ

Quản lý chính 
quyền địa 
phương và 
công tác 
thanh niên

Tham mưu lãnh đạo xây dựng các văn bản chỉ
đạo, các chương trình, kế hoạch; Tham mưu tổ
chức các quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi
nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại... các chức danh
cán bộ, công chức; thực hiện công tác quản lý
địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành
chính; hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về
dân chủ tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện cơ
chế, chính sách đối với thanh niên và công tác
thanh niên theo quy định.

1 01.003 Đại học Luật
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 
tương 
đương

5 Phòng Tư pháp
Phổ biến và 
theo dõi thi 
hành pháp luật

Tham mưu xây dựng triển khai các Kế hoạch,
chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật triển
khai đến các đơn vị; Tham mưu theo dõi
thường xuyên về tình hình thi hành pháp luật
trên địa bàn. Tham mưu kiểm tra, giám sát việc
theo dõi thi hành pháp luật.

1 01.003 Đại học Luật
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 
tương 
đương

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 06 công chức./.

Trang 26


