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KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng công chức năm 2020 

 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức 

của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực 

hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu 

số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của 

Chính phủ về công tác dân tộc; 

Căn cứ Quyết định 1743/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức 

năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tuyển dụng đội ngũ công chức là những người có đủ trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất, đạo đức góp phần nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

2. Yêu cầu 

a) Việc tổ chức tuyển dụng công chức thực hiện đúng quy định của pháp 

luật; đảm bảo nghiêm túc, công khai, công bằng và chất lượng. 

b) Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng 

điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự tuyển, có phẩm chất đạo đức tốt; am 
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hiểu nghề nghiệp, pháp luật của Nhà nước, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ được giao. 

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

A. TUYỂN DỤNG KHÔNG QUA THI TUYỂN VÀO CÔNG CHỨC 

1. Đối tượng là sinh viên được Chủ tịch UBND tỉnh cử đi học theo chế 

độ cử tuyển đã tốt nghiệp 

Tổng số thí sinh đủ điều kiện: 11 thí sinh, trong đó: 

- Đăng ký dự thi vào các sở, ngành: 06 thí sinh; 

- Đăng ký dự thi vào UBND cấp huyện: 05 thí sinh. 

2. Tài liệu ôn tập 

- Thông báo tài liệu ôn tập: Đã thông báo ngày 23/9/2020 

- Tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. 

3. Thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và Ban kiểm tra 

sát hạch: trước ngày 01/10/2020. 

4. Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch 

- Thời gian kiểm tra, sát hạch: dự kiến ngày 13/10/2020 (thứ Ba) 

- Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch: Hội trường tầng 4, Sở Nội vụ. 

5. Thông báo điểm kiểm tra, sát hạch: trong ngày 14/10/2020 

6. Trình UBND tỉnh công nhận kết quả trúng tuyển: trong ngày 

14/10/2020 

7. Thông báo thí sinh trúng tuyển: ngày 15/10/2020 

Thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định từ ngày 

16/10/2020 đến hết ngày 16/11/2020 (nếu có). 

9. Thông báo các thí sinh chuyển nguyện vọng đã đăng ký dự tuyển:  

Đối với chuyên ngành thí sinh đăng ký dự tuyển, nay đã hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi đã trúng tuyển: 

ngày 15/10/2020. 

B. TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

1. Tổ chức thu lệ phí thi 

a) Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

b) Thời gian: ngày 18/10/2020 (Chủ nhật) 

2. Thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng thi: trước ngày 

15/10/2020. 

3. Tổ chức thi vòng 1 

a) Địa điểm, thời gian thi  

- Thời gian thi: ngày 25/10/2020 (Chủ nhật). 

- Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. 

b) Tổng hợp điểm thi báo cáo Hội đồng thi: ngày 26/10/2020. 

4. Thông báo triệu tập thi vòng 2: Ngày 26/10/2020  
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5. Tổ chức thi vòng 2 

- Thời gian thi: ngày 01/11/2020 (Chủ nhật). 

- Địa điểm thi: dự kiến Trường THCS Hoàng Văn Thụ. 

- Rọc phách: ngày 02/11/2020 tại Sở Nội vụ. 

- Chấm thi: từ ngày 02/11/2020 đến ngày 05/11/2020 tại Sở Nội vụ. 

- Ghép phách: ngày 06/11/2020 tại Sở Nội vụ; 

- Tổng hợp điểm thi báo cáo Hội đồng thi: ngày 07/11/2020  

- Thông báo điểm thi vòng 02: ngày 09/11/2020 

- Nhận đơn phúc khảo: từ ngày 10/11/2020 đến ngày 25/11/2020 (trong 

15 ngày). 

- Chấm phúc khảo (nếu có): trước ngày 28/11/2020. 

- Ghép phách bài thi phúc khảo, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả 

điểm phúc khảo, công bố thí sinh trúng tuyển: Trước ngày 30/11/2020. 

6. Công tác sau thi 

a) Thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định: trong 

tháng 12/2020. 

b) Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển: trước ngày 

15/01/2021. 

Căn cứ kế hoạch này Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 tổ chức 

triển khai thực hiện.  

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh 

về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cơ quan có nhu cầu tuyển dụng  

  công chức năm 2020; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh 

các Phòng: THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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