
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày         tháng 12  năm 2020 

V/v nâng cao hiệu quả tiếp 

nhận vào làm công chức 

 

 

            Kính gửi:  

              - Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 

                                 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 

62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban 

hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; để nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận viên chức, 

cán bộ, công chức cấp xã, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, người 

làm việc trong tổ chức cơ yếu, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước vào 

làm công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thống 

nhất thực hiện các nội dung sau: 

1. Từ ngày 01/01/2021 việc kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp đề 

nghị tiếp nhận vào làm công chức do Hội đồng kiểm tra sát hạch của UBND tỉnh 

thực hiện (quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP).  

Đối với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã kiểm tra, sát 

hạch trong năm 2020 nhưng sau ngày 01/01/2021 UBND tỉnh chưa ban hành 

quyết định tiếp nhận thì thực hiện theo Công văn này. 

2. Giao Sở Nội vụ nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức của các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tham mưu cho UBND tỉnh thành 

lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch mỗi năm 04 kỳ (vào các tháng đầu quý). 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải 

quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, THNC 
(HXĐ)

. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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