
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

 

Số:          /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lộc Bình, ngày       tháng 8 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 429/TB-UBND ngày 06/6/2022  

của UBND huyện Lộc Bình về tuyển dụng viên chức các  

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2022, ngày 06/06/2022 UBND 

huyện Lộc Bình đã ban hành Thông báo số 429/TB-UBND về tuyển dụng viên 

chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022. 

Căn cứ Hướng dẫn số 712/SNV-CCVC ngày 13/6/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức tuyển dụng viên chức 

đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình thông báo điều 

chỉnh nội dung trong Thông báo số 429/TB-UBND ngày 06/6/2022 của UBND 

huyện cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh nội dung Mục V tại Thông báo số 429/TB-UBND  

“V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, CÁCH XÁC ĐỊNH 

NGƯỜI TRÚNG TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng 

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022 

thông qua hình thức xét tuyển, thực hiện theo 02 vòng như sau:   

a) Vòng 1:  

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị 

trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. 

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. 

- Hình thức thi: Căn cứ tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm 

cần tuyển, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức 

quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn, thực hành, thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của 

người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 

+ Thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 

không quá 15 phút chuẩn bị); 

+ Thi viết: 180 phút (không kể thời gian chép đề);  
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+ Thi thực hành: Thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định căn cứ vào tính chất, đặc 

điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thang điểm (thi phỏng vấn, thi viết, thi thực hành): 100 điểm. 

- Trình tự tổ chức xét tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 15 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức 

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: 

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. 

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ 

tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc 

làm. 

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm (điểm vòng 2 cộng 

với điểm ưu tiên) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì 

người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không 

xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng 

viên chức quyết định người trúng tuyển. 

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo 

lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 

Lưu ý: Đối với trường hợp cử tuyển được xét tuyển vào viên chức theo 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính 

phủ1, gồm: sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển được Chủ 

tịch UBND tỉnh quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng 

nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển theo quy 

định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP; Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 

14/11/2006 của Chính phủ2 có trình độ đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng 

viên chức của cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Ủy ban 

nhân dân huyện tổ chức xét tuyển như các thí sinh khác. 

3. Hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển 

- Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển 

hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP. 

- Nếu thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại Quyết 

định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban 

hành quy định về chế độ trợ cấp, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên 

chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên 

môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn yêu cầu nộp bổ sung Bản cam kết công 

tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn. 

                                           

1 Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số 
2 Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân 
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2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 429/TB-UBND 

ngày 06/6/2022 của UBND huyện đã ban hành. 

Trên đây là thông báo điều chỉnh nội dung Thông báo số 429/TB-UBND 

ngày 06/6/2022 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp 

công lập năm 2022 của UBND huyện Lộc Bình./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện: 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng VH&TT (Đăng tải); 

- Các phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- UBND xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập 

có nhu cầu tuyển dụng (Niêm yết); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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