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QUYẾT ĐỊNH  

Về hình thức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp  

trực thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2022 

  
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

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

Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

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

Căn cứ Công văn số 598/UBND-THNC ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 

2022; Công văn số 712/SNV-CCVC ngày 13/6/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng 

dẫn một số nội dung tổ chức tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông báo số 153/TB-UBND ngày 02/6/2022 của UBND huyện Cao 

Lộc về việc Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2022; Thông báo số 291/TB-

UBND ngày 13/9/2022 về việc điều chỉnh hình thức tuyển dụng tại Thông báo số 

153/TB-UBND ngày 02/6/2022 của UBND huyện Cao Lộc; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Tờ 

trình số 164/TTr-HĐTDVC ngày 15/9/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Quyết định hình thức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2022 qua hình thức Xét tuyển, cụ thể 

như sau: 



1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển.  

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

 - Hình thức thi: Thi viết. Thời gian thi 180 phút. 

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

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

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng 

tuyển dụng viên chức năm 2022, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện (Đ/c Thành); 
- Ban giám sát; 
- Thành viên HĐTDVC; 
- Phòng Nội vụ; 
- Lưu: VT, HSTDVC. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

  

 

Nguyễn Duy Anh  
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