
 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 2022 
V/v rà soát, đăng ký nhu cầu 

tuyển dụng viên chức năm 2022 

 

                                    Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 15/3/2022 của HĐND tỉnh về 

phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi 

thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Để có cơ sở tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu 

tuyển dụng viên chức năm 2022, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà 

soát, đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022 theo từng lĩnh vực1, 

từng đơn vị sự nghiệp gửi Sở Nội vụ tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt, như sau:  

1. Về phương thức tuyển dụng 

- Tiếp nhận vào làm viên chức không qua thi tuyển viên chức; 

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

- Tuyển dụng mới viên chức thông qua thi tuyển, xét tuyển. 

2. Về số lượng, chỉ tiêu đề xuất tuyển dụng viên chức năm 2022: Cơ 

quan, đơn vị tổng hợp theo phụ lục I, II, III kèm theo. 

Đối với đề xuất nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo 

dục và Đào tạo năm 2022, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, tổng hợp số 

liệu theo phụ lục số III đính kèm. Kết quả tổng hợp bao gồm tất cả các đơn vị 

sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý kể cả các 

đơn vị không đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022. 

                                           
1 Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; Sự nghiệp Y tế; Sự nghiệp Văn hóa, thông tin và Thể thao; Sự nghiệp 

khác. 
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Văn bản đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022 đề nghị các cơ 

quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 12/4/20222, sau thời hạn trên 

cơ quan, đơn vị không có văn bản đề xuất coi như không có nhu cầu tuyển 

dụng viên chức năm 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./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- LĐ Sở NV; 

- Phòng CCVC; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT, (HVK). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đường Ngọc Xuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 Tính theo ngày nhận được văn bản trên hệ thống VNPT IOffice 

http://sonv.langson.gov.vn/
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Danh sách các cơ quan, đơn vị nhận văn bản 

I. CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH 

1. Sở Y tế 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

8. Sở Ngoại vụ 

9. Văn phòng Sở Nội vụ 

10. Văn phòng UBND tỉnh  

11. Sở Khoa học và Công nghệ 

12. Sở Tài nguyên và Môi trường 

13. Sở Thông tin và Truyền thông 

14. Sở Công Thương 

15. Sở Giao thông vận tải 

16. Sở Tư pháp 

II. UBND CẤP HUYỆN 

1. UBND Thành phố Lạng Sơn 

2. UBND huyện Cao Lộc 

3. UBND huyện Chi Lăng 

4. UBND huyện Lộc Bình 

5. UBND huyện Văn Quan 

6. UBND huyện Bình Gia 

7. UBND huyện Hữu Lũng 

8. UBND huyện Bắc Sơn 

9. UBND huyện Đình Lập 

10. UBND huyện Tràng Định 

11.UBND huyện Văn Lãng 
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