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THÔNG BÁO 

Về chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ 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 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 

bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của 

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và 

thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 975/SNV-CCVC ngày 13/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc rà soát, đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức, viên 

chức năm 2020. 

Căn cứ kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020, UBND huyện Chi Lăng 

đã tuyển dụng được 43 trên tổng số 56 chỉ tiêu tuyển dụng được UBND tỉnh phê 

duyệt (thiếu 13 chỉ tiêu). Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo 

tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung 

Chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 là 13 chỉ tiêu viên chức 

giáo viên, trong đó: 

- Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.12: 01 chỉ tiêu. 

- Vị trí giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.08: 07 chỉ tiêu. 

- Vị trí giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.03.08: 05 chỉ tiêu. 

(Chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung cụ thể của từng đơn vị theo biểu đính kèm). 
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2. Đối tượng đăng ký tuyển dụng bổ sung (đăng ký dự tuyển lần 2) 

Thí sinh đáp ứng được yêu cầu có kết quả thi vòng 02 đạt từ 50 điểm trở 

lên không trúng tuyển tại kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 

2020, có trình độ chuyên môn đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về văn bằng, chứng 

chỉ ở các vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng bổ sung. 

3. Phiếu đăng ký dự tuyển (lần 02) 

Thí sinh thực hiện kê khai, hoàn thiện phiếu đăng ký dự tuyển (lần 2 theo 

mẫu đính kèm thông báo) trong đó được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng (nguyện 

vọng 01, nguyện vọng 02) phù hợp với những vị trí việc làm chưa tuyển dụng 

được để Hội đồng tuyển dụng xem xét, tuyển dụng bổ sung. 

4. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển 

Người trúng tuyển bổ sung là người đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đáp ứng được yêu cầu về trình độ, chuyên ngành của vị trí việc làm 

cần tuyển. 

b) Có kết quả điểm bài thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 đạt từ 

50 điểm trở lên, người trúng tuyển là người có số điểm vòng 2 cộng điểm ưu 

tiên cao nhất trong số thí sinh đăng ký vào cùng một đơn vị. 

c) Trường hợp có 02 người có điểm cao nhất bằng nhau (điểm bài thi 

vòng 2 cộng điểm ưu tiên) tại vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm 

thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển, nếu vẫn không xác định được thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển. 

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (lần 02) 

a) Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (lần 02): Từ ngày 

08/10/2020 đến ngày 16/10/2020, trong giờ hành chính, ngày làm việc. 

Không xem xét giải quyết phiếu đăng ký dự tuyển (lần 02) sau thời gian 

quy định nêu trên và các phiếu gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex. 

b) Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển (lần 02): Thí sinh nộp phiếu trực 

tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng (Tầng 4 - Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện 

Chi Lăng), khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Số điện thoại 

liên hệ: 02053.722.880. 

Thông báo này được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại 

chúng (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Chi Lăng thực 

hiện); trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng và niêm yết 

công khai tại: trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng; Phòng Giáo dục và Đào 

tạo; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện (thông báo công     

khai trên Trang thông tin điện tử của huyện); 

- Trung tâm Văn hóa, TT và Truyền thông; 

- Phòng Nội vụ; Phòng GD và ĐT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, PNV(x). 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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