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

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA 

SÁT HẠCH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /TB-HĐKTSH      Lạng Sơn, ngày      tháng 8  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Trường hợp đủ điều kiện tham gia sát hạch;  

danh mục tài liệu ôn tập; thời gian tổ chức sát hạch 

 các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

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

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy 

và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp 

nhận vào làm công chức (sau đây gọi tắt là Hội đồng); 

Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng ngày 24/8/20221, Hội đồng thông 

báo như sau: 

1. Danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham gia sát hạch: 

Tổng số viên chức, công chức cấp xã đủ điều kiện tham gia sát hạch: 29 

trường hợp. 

 (Danh sách chi tiết theo biểu đính kèm). 

2. Danh mục tài liệu sát hạch:  

2.1. Tài liệu kiến thức chung: Văn bản hợp nhất số 25/VBHT-VPQH 

ngày 16/12/2019 Luật Cán bộ, công chức. 

2.2. Tài liệu về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ: Các văn bản quy phạm 

pháp luật quy định về ngành, lĩnh vực của vị trí tiếp nhận. 

2.3. Tài liệu về kiến thức hiểu biết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị tiếp nhận công chức: Các văn bản về vị trí, chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan, tổ chức tiếp nhận công chức.  

(Danh mục tài liệu chi tiết theo các phụ lục đính kèm). 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch 

3.1. Thời gian: Dự kiến 01 ngày trong khoảng thời gian từ 12-16/9/2022 

(thời gian cụ thể Hội đồng sẽ có thông báo sau). 

                   
1 Theo giấy mời số 347/GM-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh 
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3.2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Sở Nội vụ, số 04 đường Quang Trung, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo đến các cơ quan, đơn vị tiếp nhận 

công chức để thông tin đến các trường hợp được đề nghị tiếp nhận vào làm 

công chức biết và thực hiện; đồng thời rà soát lại thông tin cá nhân, trường 

hợp có thay đổi, điều chỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở 

Nội vụ trước 01/9/2022 để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thành viên HĐKTSH; 

- Lãnh đạo SNV; 

- P.CCVC, VP Sở; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Đường Ngọc Xuyên 
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