
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-NC Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

V/v  tổ chức tuyển dụng công chức, 

viên chức; thi n ng ng ch công 

chức và xét thăng h ng chức danh 

nghề nghiệp viên chức năm 2020 

 

 

           Kính gửi:    

-  Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

-  UBND các huyện, thành phố. 

Nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng chí Dương Xu n Huyên, Phó Chủ tịch có 

ý kiến chỉ đ o như sau.  

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng 

hợp nhu cầu đăng ký thi tuyển công chức; thi n ng ng ch cán sự, chuyên viên và 

tương đương, chuyên viên chính năm 2020 và xét thăng h ng chức danh nghề 

nghiệp viên chức năm 2020; báo cáo, đề xuất UBND về việc tổ chức từng nội 

dung trên, trước ngày 20/4/2020. 

Việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với diễn biến phòng 

chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện các nội dung trên xong trước ngày 

31/12/2020. 

2. Yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố 

có liên quan, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền phân cấp, khẩn 

trương tổ chức, triển khai công tác tuyển dụng viên chức năm 2020 hoàn thành 

theo tiến độ đã quy định t i quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng. Việc tổ 

chức tuyển dụng trên phải thực hiện xong trước ngày 31/12/2020.  

Đối với những Sở, ngành, đơn vị đang thực hiện tuyển dụng viên chức năm 

2019, cần khẩn trương tổ chức và hoàn thành việc tuyển dụng trước ngày 

31/5/2020 (để phòng chống dịch, bệnh Co vid - 19, tổ chức tuyển dụng chia nhỏ 

số lượng thí sinh, không quá 20 thí sinh/phòng thi và áp dụng các biện pháp như 

đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, phòng thi…) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đ o của đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh để các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố 

có liên quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: TH, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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