
 

TỈNH ỦY LẠNG SƠN 

* 
Số 56-KH/TU 

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

              Lạng Sơn, ngày 28 tháng 3 năm 2022   

 

KẾ HOẠCH 
Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc 

và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

----- 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

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; Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

Căn cứ Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức 

Trung ương hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ 

quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 776-QĐ/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan 

đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức 

các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyển dụng công chức, viên chức nhằm tuyển chọn những người có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vào 

làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của 

tỉnh. Qua đó, bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

Việc tuyển dụng công chức, viên chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị 

trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và chỉ tiêu biên chế được giao của 

từng cơ quan, đơn vị. 

Việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức thực hiện đúng quy định pháp 

luật; bảo đảm nghiêm túc, công khai, công bằng và chất lượng. 

Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng điều 

kiện, tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự tuyển, có phẩm chất đạo đức tốt; am hiểu 
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nghề nghiệp, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có khả năng đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ được giao. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG 

1. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển. 

2. Nội dung, hình thức tuyển dụng: 

Thi tuyển công chức, viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau: 

2.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung 

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

b) Nội dung gồm 02 phần, thời gian thi như sau: 

- Phần I: Kiến thức chung 

(1) Đối với thi tuyển công chức: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống 

chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản 

lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 

60 phút. 

(2) Đối với thi tuyển viên chức: 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức; 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những 

hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút. 

- Phần II: Ngoại ngữ (quy định chung cho cả thi tuyển công chức, viên 

chức): 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, 

Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan, 

đon vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định. Thời gian thi 30 phút. 

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:  

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở 

trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu 

cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn 

so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự 

tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy 

định.  

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự 

tuyển vào công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số. 

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần 

thi quy định tại điểm b, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần 

thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.  

Kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính được thông báo cho thí sinh biết ngay 

sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không thực hiện việc phúc 

khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính. 
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2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

a) Hình thức thi: Thi viết. 

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng, hoạt động nghề 

nghiệp, thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng. 

c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề). 

d) Thang điểm thi viết: 100 điểm.        

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

1. Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức: Ngày 29/3/2022. 

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, viên chức: Từ ngày 

30/3/2022 đến ngày 29/4/2022. 

3. Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức, Ban giám sát: Xong 

trước ngày 05/5/2022.  

4. Thông báo công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển và 

triệu tập thí sinh tham dự vòng 1: Ngày 09/5/2022. 

5. Hướng dẫn ôn tập, thu lệ phí thi: Trước ngày 08/6/2022. 

6. Tổ chức thi vòng 1: Ngày 08/6/2022. 

7. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2: Xong trước ngày 

10/6/2022. 

8. Tổ chức thi vòng 2: Ngày 18/6/2022.  

9. Trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt kết quả tuyển dụng: Xong trước 

ngày 15/7/2022. 

10. Thông báo kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển: Xong 

trước ngày 17/7/2022. 

11. Thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định: Từ ngày 

18/7/2022 đến ngày 18/8/2022. 

12. Trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành quyết định tuyển dụng đối với thí 

sinh trúng tuyển: Xong trước ngày 01/9/2022. 

IV. KINH PHÍ  

1. Kinh phí tổ chức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

92/2021/TT-BTC, ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.  

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức việc thu phí, quản lý chi tiêu và thanh quyết 

toán kinh phí tổ chức xét tuyển theo đúng quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 
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2022, tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng tuyển dụng ban hành các văn 

bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, công việc để tổ chức tuyển dụng công 

chức, viên chức năm 2022 theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm 

tiến độ thời gian theo Kế hoạch này.  

2. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp 

tỉnh, các huyện ủy, thành ủy 

- Thông báo, niêm yết công khai nhu cầu tuyển dụng tại trụ sở làm việc của 

cơ quan, đơn vị.  

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, lập danh sách và 

gửi hồ sơ những người đăng ký dự tuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp. 

- Thông báo công khai người được phân công tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, 

số điện thoại di động hoặc cố định của người tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

 - Thực hiện các nội dung khác do Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng tuyển dụng 

công chức, viên chức giao trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng 

công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời 

phản ánh về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để xem xét, chỉ 

đạo thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng,  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
 

Hoàng Văn Nghiệm 
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