
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:          /UBND-NV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Lộc, ngày         tháng 02 năm 2023 

 
     V/v triển khai xây dựng Kế hoạch  

tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
        

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Hướng dẫn số 38/HD-SNV ngày 13/02/2023 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Để có cơ sở phê duyệt kế hoạch và triển khai thực hiện tuyển dụng công chức 

cấp xã đảm bảo đúng quy định, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục phổ biến đến đội ngũ cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị về 

nội dung Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chủ động rà soát số lượng cán bộ, công chức được giao, hiện có mặt làm 

việc tính đến thời điểm ngày 28/02/2023 và tham mưu Đảng ủy cùng cấp để xây 

dựng kế hoạch tuyển dụng công chức xã năm 2023 theo mẫu Kế hoạch đính kèm 

văn bản này gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 28/02/2023. 

(Có Kế hoạch mẫu và các biểu mẫu kèm theo) 

* Lưu ý:  

- Việc rà soát số lượng cán bộ, công chức được giao, hiện có mặt làm việc 

thực hiện trên cơ sở Quyết định số 4162/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc điều chỉnh số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên 

địa bàn huyện Cao Lộc.  

- Khi xây dựng nhu cầu tuyển dụng cần phải căn cứ vào Điều 4, 5 Quy chế tổ 

chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành 

kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Đối với các xã, thị trấn không có nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã vẫn 

thực hiện báo cáo theo nội dung Công văn.   

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực 

hiện. Trong quá trình triển khai có vướng mắc liên hệ về UBND huyện (qua Phòng 

Nội vụ, số điện thoại 0205. 3861. 387) để cùng thống nhất giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Duy Anh 
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