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

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /SNV-CCVC Lạng Sơn, ngày        tháng 3  năm 2021 

V/v rà soát, đăng ký bổ sung nhu cầu  

tuyển dụng công chức năm 2021 

 

Kính gửi: UBND các huyện: Bình Gia, Bắc Sơn, Chi Lăng,  

                 Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng,  

                Văn Quan, thành phố Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2021 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 2021, ngày 12/01/2021, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 

35/SNV-CCVC đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố 

rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021. 

Qua tổng hợp nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức năm 2021 từ UBND 

các huyện, thành phố, cho thấy các đơn vị đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công 

chức thông qua hình thức thi tuyển số lượng rất ít, chủ yếu tuyển dụng thông qua 

hình thức tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển; qua điều động tiếp 

nhận công chức, cụ thể như sau: 

- Số chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng: 87 biên chế; 

- Thực hiện tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển: 56 chỉ tiêu; 

- Tiếp nhận công chức từ cơ quan, đơn vị khác đến nhận công tác (điều 

động công tác): 11 chỉ tiêu. 

- Tuyển dụng công chức thông qua hình thức thi tuyển: 15 chỉ tiêu. 

- Chưa có kế hoạch sử dụng: 05 biên chế1. 

(Chi tiết theo phụ lục I đính kèm) 

        Để đảm bảo tuyển dụng đủ số lượng công chức vào làm việc tại các cơ 

quan, đơn vị theo chỉ tiêu, biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao 

năm 2021, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát đăng ký bổ sung nhu 

cầu tuyển dụng công chức năm 2021, cụ thể: 

1. Xác định cụ thể về đối tượng, nguồn dự kiến tiếp nhận công chức qua 

điều động, tiếp nhận; qua tiếp nhận không qua thi tuyển công chức đối với các 

chỉ tiêu đơn vị đã đề nghị. 

Trong trường hợp chưa xác định được nguồn dự kiến tiếp nhận công chức 

qua điều động, tiếp nhận; qua tiếp nhận không qua thi tuyển công chức, đề nghị 

                                           
1 UBND các huyện, thành phố: Bắc Sơn, Tràng Định, TP. Lạng Sơn 



2 

 

  

các cơ quan, đơn vị đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức thông qua 

hình thức thi tuyển2.  

Đến hết quý IV năm 2021 các đơn vị không thực hiện được các chỉ tiêu 

biên chế đã đề nghị tuyển dụng qua hình thức điều động, tiếp nhận công chức; 

tiếp nhận không qua thi tuyển công chức, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND 

tỉnh giao giảm chỉ tiêu biên chế của cơ quan, đơn vị để điều chuyển cho cơ quan, 

đơn vị khác có nhu cầu sử dụng. 

2. Đối với 05 biên chế chưa có kế hoạch tuyển dụng, đề nghị UBND huyện 

Bắc Sơn, Tràng Định, UBND Thành phố Lạng Sơn tiếp tục rà soát đề xuất nhu 

cầu tuyển dụng công chức năm 2021.  

Văn bản rà soát, thống kê đối tượng tuyển dụng và đề xuất nhu cầu tuyển 

dụng công chức bổ sung gửi về Sở Nội vụ tổng hợp chậm nhất ngày 10/3/2021. 

Văn bản và các Phụ lục đính kèm 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. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 Đề xuất tuyển dụng công chức bổ sung theo phụ lục III, IV đính kèm văn bản số 35/SNV-CCVC. 

http://sonv.langson.gov.vn/
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