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Độc lập - Tự do Hạnh - phúc
Chi Lăng, ngày 18 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Thay đổi số lượng thí sinh thực hiện tuyển dụng không qua thi tuyển, xét
tuyển công chức cấp xã đối với trường hợp đặc biệt
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về
công chức cấp xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày
24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công
chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân
phố; (viết tắt là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Nghị định số 34/2019/NĐCP)
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ
Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Nghị định 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy
định chế độ cử tuyển đổi với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; (viết tắt là
Nghị định 141/2020/NĐ-CP);
Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh
về Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn; (viết tắt là Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND)
Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND huyện
Chi Lăng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022;
Căn cứ Công văn số 491/SNV-XDCQ ngày 28/4/2022 của sở Nội vụ tỉnh
Lạng Sơn thống nhất một số nội dung liên quan công tác tuyển dụng công chức
cấp xã huyện Chi Lăng;
Thực hiện quy trình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. Ủy ban nhân
dân huyện đã ban hành Thông báo số 353/TB-UBND ngày 04/5/2022 về tuyển
dụng không qua thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã đối với trường hợp đặc
biệt. Qua đó dự kiến tổ chức tuyển dụng không qua thi tuyển đối với các thí sinh
thuộc các trường hợp đặc biệt quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Trong
đó có ông Nông Văn Hợp, sinh ngày 12/08/1994, đăng ký dự tuyển chức danh
Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Hữu Kiên (cá
nhân được cử đi học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp năm 2018).
Tuy nhiên qua xem xét các quy định hiện hành về việc tuyển dụng trong
trường hợp đặc biệt áp dụng đối với công chức cấp xã quy định tại Nghị định số
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112/2011/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định
141/2020/NĐ-CP và Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND, cụ thể:
- Tại khoản 1, Điều 21, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP được sửa đổi, bổ
sung tại khoản 12, Điều 1, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định:
“12. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:
“Điều 21. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng
1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6
Nghị định này và yêu cầu công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được
tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:
a) Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá
trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công
chức cần tuyển dụng;
b) Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp
với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và
có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng”
- Tại khoản 3, Điều 6, Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND quy định:
“3. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng
Thực hiện tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường
hợp đặc biệt trong tuyển dụng được quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số
34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (gọi tắt là Nghị định số 34/2019/NĐ-CP)”
- Tại Điều 12, Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định:
“Điều 12. Xét tuyển và bố trí việc làm đối với người được cử đi học theo
chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp
1. Hằng năm, các cơ sở giáo dục gửi danh sách, bàn giao hồ sơ và bằng tốt
nghiệp của người học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp cho Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm,
số lượng người làm việc và số biên chế công chức được giao đối với vị trí việc
làm là cán bộ, công chức; căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, số
lượng người làm việc được giao, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, quỹ tiền
lương của đơn vị sự nghiệp công lập đối với vị trí việc làm là viên chức và căn
cứ vào hồ sơ người học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp để xây dựng kế
hoạch xét tuyển vào công chức, viên chức đối với người học theo chế độ cử
tuyển.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức xét tuyển và bố trí việc
làm đối với người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp theo quy định của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; tuyển dụng, sử dụng và
quản lý viên chức hoặc gửi hồ sơ tới các đơn vị, tổ chức khác có nhu cầu tuyển
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dụng lao động có trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí
việc làm.
4. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ xét tuyển và bố trí việc
làm tối đa là 12 tháng, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ để xét tuyển”.
UBND huyện thông báo thay đổi số lượng thí sinh đủ điều kiện để tuyển
dụng không qua thi tuyển, xét tuyển: 06 thí sinh (không thực hiện tuyển dụng
không qua thi tuyển đối với ông Nông Văn Hợp, cá nhân sẽ tham gia kỳ tuyển
dụng bằng hình thức thi tuyển công chức cấp xã năm 2022).
(Có danh sách các thí sinh kèm theo)
Các nội dung khác được tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 353/TBUBND ngày 04/5/2022 về tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển công chức
cấp xã đối với trường hợp đặc biệt. Uỷ ban nhân dân huyện thông báo cơ quan,
đơn vị và người dự tuyển được biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Các thí sinh dự tuyển;
- Lưu: VT. (HVBa)

CHỦ TỊCH

Vi Nông Trường

DANH SÁCH
Người dự tuyển thuộc trường hợp không qua thi tuyển, xét tuyển kèm theo
(kèm theo Thông báo số
/TB-UBND ngày /5/2022 của UBND huyện)
Trình độ chuyên môn
Số
thứ
tự

Họ và tên

1

Ngày,
tháng,
năm sinh

Trình
độ văn
hoá

Trình độ

Lương Thị Thu Hoài

27/02/1991

THPT

Đại học

2

Nông Thị Mai Thu

16/12/1997

THPT

Đại học

3

Trần Thị Cương

20/04/1998

THPT

Đại học

4

Đặng Thuý Ngân

11/12/1994

THPT

Đại học

5

Lương Thị Thuỳ

15/08/1995

THPT

Đại học

Luật

6

Lộc Thị Khuyên

25/02/1997

THPT

Đại học

Kinh tế

Ngành đào tạo

Chuyên ngành

Xếp loại

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Giỏi

Phát triển nông
thôn
Phát triển nông
thôn
Phát triển nông
thôn

Quản lý Phát triển
nông thôn
Quản lý Phát triển
nông thôn
Phát triển nông
thôn
Luật Tư pháp hình
sự
Kế hoạch

Giỏi
Giỏi
Giỏi
Giỏi
Giỏi

Hình
thức đào
tạo
Chính
quy
Chính
quy
Chính
quy
Chính
quy
Chính
quy
Chính
quy

Trình
độ tin
học
B
UDCN
UDCN
B
UDCN
UDCN

Vị trí dự tuyển

Địa chính -NNXD&MT
Địa chính -NNXD&MT
Địa chính -NNXD&MT
Địa chính -NNXD&MT
Văn phòng Thống kê
Văn phòng Thống kê

Đơn vị dự
tuyển
UBND xã
Bằng Hữu
UBND xã
Bằng Hữu
UBND xã
Bằng Mạc
UBND xã
Bằng Mạc
UBND xã
Nhân Lý
UBND xã
Thượng
Cường

