
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-THNC 

V/v xin ý kiến tổ chức tuyển dụng  

công chức tỉnh Lạng Sơn  

Lạng Sơn, ngày        tháng  11  năm 2020 

Kính gửi: Bộ Nội vụ 

 Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, theo đó tại 

khoản 2, khoản 3 Điều 39 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 6, Điều 1, Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019) 

quy định: “2. Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 của Luật này. Việc kiểm định chất 

lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh 

bạch, thiết thực, hiệu quả. 3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.”. 

Vừa qua UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thi tuyển dụng công chức năm 

2020, qua kết quả sơ bộ thấy rằng (dự kiến số trúng tuyển sẽ quyết định tuyển 

dụng từ 01/01/2021) số chỉ tiêu chưa tuyển dụng được so với chỉ tiêu phê duyệt 

còn lớn (17/59 chỉ tiêu); đồng thời căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và 

chỉ tiêu biên chế được giao nhưng chưa sử dụng (153 biên chế), hiện nay UBND 

tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có nhu cầu tổ chức kỳ tuyển dụng công chức (kỳ 2 năm 

2020), tuy nhiên đến nay Chính phủ chưa có hướng dẫn thực hiện việc kiểm 

định chất lượng đầu vào công chức theo quy định trên. 

Do đó trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định kiểm 

định chất lượng đầu vào công chức, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng 

đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm xem xét và cho ý kiến để tỉnh Lạng Sơn tổ chức 

tuyển dụng công chức theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện 

chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, tạo 

điều kiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ CCVC, Bộ Nội vụ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nôị vu;̣ 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, (HXĐ). 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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