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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1063 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận vào làm công chức
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ 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;
Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về giải
pháp bố trí đối với Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện
về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 sau khi
hoàn thành nhiệm vụ;
Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh 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;
Theo đề nghị của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tại Báo cáo số 72/BCHĐKTSH ngày 20/6/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiếp nhận vào làm công chức đối với 16 trường hợp (viên chức,
người làm việc tại Hội có tính chất đặc thù, công chức cấp xã, đội viên Đề án
500 trí thức trẻ), cụ thể như sau:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02
2. Sở Công Thương: 01
3. Sở Ngoại vụ: 01
4. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: 01
5. Thanh tra tỉnh: 02
6. UBND huyện Lộc Bình: 01
7. UBND huyện Văn Lãng: 01
8. UBND huyện Hữu Lũng: 03

2
9. UBND huyện Bắc Sơn: 02
10. UBND huyện Bình Gia: 02.
(Có danh sách chi tiết kèm theo).
Điều 2. Căn cứ thẩm quyền phân cấp, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Công Thương, Ngoại vụ; Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; Chủ tịch UBND các
huyện: Lộc Bình, Văn Lãng, Hữu Lũng, Bình Gia, Bắc Sơn có trách nhiệm:
1. Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với công
chức theo danh sách được phê duyệt kèm theo Quyết định này.
2. Bố trí, phân công công tác, quản lý và sử dụng công chức theo quy định
đối với công chức được tiếp nhận thuộc thẩm quyền quản lý.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị theo danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban pháp chế, HĐND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh,
các Phòng: THNC, TT TH-CB;
- Lưu: VT, THNC (TPT).

CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

