
 UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 158 /SNV-CCVC Lạng Sơn, ngày  09  tháng 02 năm 2021 

V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng 

nhân viên y tế, kế toán trường học 

năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 09/01/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021, ngày 21/01/2021, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 

80/SNV-CCVC đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng 

viên chức năm 2021, thời hạn gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 

10/02/2021. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại văn bản số 464/VP-

THNC ngày 04/02/2021 về việc tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán trong đơn vị 

sự nghiệp công lập theo hướng dẫn tại văn bản số 217/BGDĐT-NGCBQLGD 

ngày 20/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng nhân viên y tế, 

kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, Sở Nội vụ đề 

nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, sắp 

xếp lại tổ chức, bộ máy và đề xuất nhu cầu tuyển dụng (nếu có) đối với nhân 

viên y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc 

thẩm quyền quản lý (chỉ tiêu đề xuất tuyển dụng phải nằm trong tổng số người 

làm việc được cấp có thẩm quyền giao trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021), cụ thể như sau: 

1. Về phương thức tuyển dụng 

- Tiếp nhận không qua thi tuyển viên chức; 

- Tiếp nhận từ cơ quan, đơn vị khác đến nhận công tác thông qua điều 

động;  

- Tuyển dụng mới nhân viên y tế, kế toán thông qua thi tuyển, xét tuyển. 

2. Về số lượng chỉ tiêu đề xuất nhu cầu tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán 

năm 2021 các cơ quan, đơn vị tổng hợp theo phụ lục I, II, III kèm theo. 
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Thời hạn các cơ quan, đơn vị đề xuất nhu cầu tuyển dụng nhân viên y tế, kế 

toán trường học gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 22/02/2021. 

Văn bản và các Phụ lục kèm theo 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 trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, thực 

hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- LĐ Sở NV; 

- Phòng CCVC; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Hoàng Thị Luân 
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