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Số:            /TB-UBND Cao Lộc, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh hình thức tuyển dụng tại Thông báo số 153/TB-UBND  

ngày 02/6/2022 của UBND huyện Cao Lộc  

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 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 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ Quy 

định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số; 

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 842/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch 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. 

Văn bản 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; 

Sau khi xem xét đề nghị của Phòng Nội vụ tại Báo cáo số 415/BC-NV ngày 

13/9/2022 về việc đề xuất hình thức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện năm 2022. 

UBND huyện Cao Lộc thông báo điều chỉnh hình thức tuyển dụng tại 

Thông báo số 153/TB-UBND ngày 02/6/2022 của UBND huyện Cao Lộc như sau: 

Điều chỉnh “HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG” tại mục 2, phần V, Thông 

báo số 153/TB-UBND ngày 02/6/2022 từ hình thức “Thi tuyển” sang hình thức 

“Xét tuyển”, cụ thể như sau: 

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

2. Nội dung, hình thức xét tuyển 

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

yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được 

tham dự vòng 2. 

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

a) Hình thức thi: Thi viết. 
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b) 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. 

  c) Thời gian thi: 180 phút.   

3. Xác định người trúng tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: 

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều 

kiện sau: 

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

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 1, phần IV của 

Thông báo số 153/TB-UBND ngày 02/6/2022 của UBND huyện Cao Lộc (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. 

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định 

tại điểm b khoản 3 nêu trên 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. 

3.3. 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. 

UBND huyện Thông báo điều chỉnh hình thức tuyển dụng tại Thông báo số 

153/TB-UBND ngày 02/6/2022 của UBND huyện Cao Lộc. Các nội dung khác tại 

Thông báo số 153/TB-UBND ngày 02/6/2022 của UBND huyện Cao Lộc không 

thay đổi./. 

 
Nơi nhận:                  
- Sở Nội vụ;           

- TT Huyện uỷ;                      

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Phòng Nội vụ; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất; 

- Đội quản lý trật tự đô thị; 

- Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Các trường học trực thuộc;    
- Trang TTĐT huyện (Đ/c Thành); 

- CPVP; 

- Lưu: VT.                                            

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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