
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày         tháng 01 năm 2021 

V/v tổ chức thi tuyển viên chức năm 

2020 tại UBND huyện Bình Gia 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- UBND huyện Bình Gia. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 439/BC-SNV ngày 31/12/2020 của Sở Nội vụ 

về việc giám sát thi tuyển viên chức năm 2020 tại UBND huyện Bình Gia, 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Gia: 

- Rà soát lại quy trình tuyển dụng viên chức đối với 03 chỉ tiêu tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

năm 2020 huyện Bình Gia theo thẩm quyền để xảy ra sai sót đã được chỉ ra tại 

Báo cáo của Sở Nội vụ nêu trên. 

- Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của công chức, viên chức trong 

việc tham mưu, thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức năm 2020 tại UBND 

huyện Bình Gia không đúng quy định, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở 

Nội vụ) trước ngày 30 tháng 01 năm 2021. 

2. Giao Sở Nội vụ đôn đốc, phối hợp hướng dẫn UBND huyện Bình Gia 

thực hiện tuyển dụng viên chức đảm bảo đúng quy định; tổng hơp, báo cáo 

UBND tỉnh kết quả xử lý, khắc phục của UBND huyện Bình Gia trước ngày 

10/02/2021.  

(Báo cáo số 439/BC-SNV gửi kèm theo trên iOffice) 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, UBND huyện Bình Gia nghiêm túc thực 

hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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