
 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 02 năm 2022 
V/v rà soát, đăng ký nhu cầu  

tuyển dụng công chức năm 2022 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Hội có tính chất đặc thù. 

Thực hiện Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 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 2022, để có cơ sở tham mưu, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022, Sở Nội vụ đề 

nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đề xuất đăng ký nhu cầu tuyển dụng 

công chức năm 2022 phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm còn thiếu và chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 2022 để tổ chức tuyển dụng, cụ thể như sau: 

1. Phương thức tuyển dụng  

- Thực hiện tiếp nhận vào làm công chức; 

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

- Tuyển dụng mới công chức thông qua thi tuyển. 

Đối với các chỉ tiêu biên chế giao năm 2022 nhưng không thực hiện tuyển 

dụng theo một trong ba phương thức trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo 

rõ lý do không thực hiện tuyển dụng. 

2. Căn cứ quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị 

trí việc làm theo từng sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ 

quan, đơn vị xây dựng khung năng lực cho từng vị trí việc làm dự kiến tiếp 

nhận, tuyển dụng (chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm). 

Thời hạn các cơ quan, đơn vị đề xuất nhu cầu tuyển dụng công chức năm 

2022 gửi Sở Nội vụ tổng hợp chậm nhất ngày 28/02/2022. 

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, VP sở; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đường Ngọc Xuyên 

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