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BÁO CÁO 

Về việc tổ chức thi, kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 

 
   

 Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng 

 

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND các huyện, thành phố năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 17/6/2022 của UBND huyện Chi 

Lăng về việc Tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Chi Lăng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022. 

Căn cứ Thông báo số 22/TB-HĐTDVC ngày 17/8/2022 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển 

viên chức năm 2022 (vòng 2); 

Căn cứ Thông báo số 26/TB-HĐTDVC ngày 26/8/2022 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức thông báo thí sinh không tham dự xét tuyển viên chức và 

triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức vòng 2; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 báo cáo Chủ tịch UBND huyện 

việc tổ chức thi (vòng 2) và kết quả tuyển dụng viên chức, như sau: 

1. Việc tổ chức thi vòng 2  kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 

Để tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022, Hội đồng tuyển 

dụng viên chức đã ban hành các Quyết định thành lập các Ban giúp việc của Hội 

đồng gồm: Ban Đề thi; Ban kiểm tra sát hạch; Quyết định thành lập tổ thư ký 

giúp việc, tổ phục vụ.  

1.1. Công tác chuẩn bị đề thi 

Ban đề thi gồm Trưởng ban và các thành viên. Trong đó: có một thành 

viên kiêm Thư ký. Quyết định thành lập Ban đề thi được đề xuất ban hành mức 

độ mật. Trong quá trình tổ chức chuẩn bị đề thi vòng 2, các thành viên tham gia 

Ban đề thi đều được cách ly với bên ngoài từ thời điểm tập trung làm đề thi cho 

đến khi kết thúc vòng thi. Điện thoại di động của các thành viên ban đề thi giao 

cho Ban giám sát giữ và niêm phong. 

Việc làm đề thi được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập theo quy 

định. Tại khu vực làm đề có thiết bị phát Wi-Fi đã được ngắt kết nối và có dán 

niêm phong ổ cắm đường dẫn. Ban giám sát phân công 03 thành viên (là cán bộ, 

chiến sĩ công an huyện) giám sát trong quá trình tổ chức chuẩn bị đề thi. Hội 

đồng tuyển dụng đã trang bị cho thành viên của ban giám sát 01 điện thoại 

không có chức năng kết nối Internet để sử dụng khi cần thiết và sổ ghi nhật ký 
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các cuộc gọi đi, đến trong thời gian làm việc của ban đề đến khi kết thúc. Quá 

trình vận chuyển đề thi được thực hiện theo quy định. 

1.2. Tổ chức thi tuyển vòng 2 

Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức được tổ chức vào ngày 31/8/2022 tại 

Trường Trung học cơ sở Quang Lang có tổng số 72 thí sinh đủ điều kiện dự thi 

vòng 2. Có 03 thí sinh bỏ thi. 

      - Hình thức thi: Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức thi môn nghiệp vụ chuyên 

ngành như sau: 

+ Đối với vị trí việc làm tuyển dụng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo (vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III, Giáo viên tiểu 

học hạng III, Giáo viên trung học cơ sở hạng III): hình thức thi thực hành. 

+ Đối với vị trí việc làm tuyển dụng vào trung tâm phát triển quỹ đất (vị 

trí việc làm: Địa chính viên hạng III, Địa chính viên hạng IV, hành chính – tổng 

hợp): thi hình thức phỏng vấn. 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh 

dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thời gian thi thực hành: 15 phút (trước 

khi thi thực hành, thí sinh dự thi có không quá 20 phút chuẩn bị). 

Cách thức tổ chức thi được thực hiện theo đúng quy định. Kết thúc buổi 

thi, kết quả chấm điểm kiểm tra, sát hạch được niêm phong bàn giao cho Ủy 

viên kiêm Thư ký hội đồng theo quy định. 

Kỳ thi tuyển viên chức vòng 2 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, các thành 

viên tham gia Ban kiểm tra, sát hạch, tổ thư ký giúp việc, tổ phục vụ đã thực 

hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm. Không có người vi phạm nội quy, 

quy chế thi. 

2. Số lượng và nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022 

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng được phê duyệt tại 

Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các 

huyện, thành phố năm 2022 là 35 chỉ tiêu, gồm: 

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 27 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Cấp Mầm non: 05 chỉ tiêu 

+ Cấp Tiểu học: 12 chỉ tiêu 

+ Cấp THCS: 10 chỉ tiêu 

- Sự nghiệp khác: 08 chỉ tiêu 

3. Số thí sinh được tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 

3.1. Tổng số thí sinh được tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 theo Thông 

báo số 26/TB-HĐTDVC ngày 26/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức là 

72 thí sinh. Cụ thể: 

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 58 thí sinh, trong đó: 

+ Cấp Mầm non: 26 thí sinh 

+ Cấp Tiểu học: 09 thí sinh 

+ Cấp THCS: 23 thí sinh 

- Sự nghiệp khác: 14 thí sinh 
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3.2. Số thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức vòng 2: 69 

người 

3.3. Số thí sinh không tham dự kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức vòng 2: 

03 người 

3.4. Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 31 người.  

3.5. Số vị trí việc làm không có thí sinh dự tuyển: 04 vị trí. Cụ thể:  

- Trường TH2 thị trấn Chi Lăng: Tuyển Giáo viên Tiểu học chuyên ngành 

Giáo dục tiểu học 

- Trường TH xã Quan Sơn: Tuyển Giáo viên Tiểu học chuyên ngành Tin học 

- Trường TH và THCS xã Gia Lộc: Tuyển Giáo viên Tiểu học chuyên 

ngành Tiếng anh 

- Trường THCS xã Chi Lăng: Tuyển Giáo viên THCS chuyên ngành Tiếng anh 

3.6. Số thí sinh có điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm 

cần tuyển dự kiến trúng tuyển: 04 người (sự nghiệp khác 02 người, sự nghiệp 

Giáo dục và Đào tạo 02 người), theo quy định chỉ được lựa chọn 02 người dự kiến 

trúng tuyển. 

Căn cứ khoản 1 khoản 2 Điều 10, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức: 

“Điều 10. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức 

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện 

sau: 

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. 

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 

này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được 

tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của 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 người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển”. 

Qua kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh, Hội đồng tuyển dụng viên 

chức báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định người dự 

kiến trúng tuyển, cụ thể: 

- Đối với vị trí đăng ký dự tuyển Địa chính viên hạng III tại Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện có ông Vi Ngọc Cao và ông Lê Văn Đức có cùng tổng điểm 

là 60,0 điểm; qua kiểm tra phiếu dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng đề xuất lựa chọn 

ông Lê Văn Đức là người dự kiến trúng tuyển. Lý do ông Lê Văn Đức đang có 

thời gian làm hợp đồng đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

- Đối với vị trí đăng ký dự tuyển Giáo viên Trung học cơ sở hạng III tại 

Trường Trung học cơ sở xã Y Tịch có bà Nông Thị Hương và bà Nguyễn Thị 

Ánh Vân có cùng tổng điểm là 77,5 điểm; qua kiểm tra phiếu dự tuyển, Hội đồng 

tuyển dụng đề xuất lựa chọn bà Nguyễn Thị Ánh Vân là người dự kiến trúng 

tuyển do bà Nguyễn Thị Ánh Vân có thời gian làm hợp đồng 02 năm ở vị trí việc 

làm cần tuyển dụng (bà Nông Thị Hương có thời gian làm hợp đồng 01 năm ở vị 

trí việc làm cần tuyển dụng ít hơn so với bà Nguyễn Thị Ánh Vân). 
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  (Có kết quả xét tuyển vòng 2 của thí sinh và danh sách dự kiến thí sinh 

trúng tuyển kèm theo) 

Căn cứ kết quả kiểm tra sát hạch của các thí sinh tham dự xét tuyển viên 

chức vòng 2, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, 

quyết định ban hành Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 

2022 theo quy định./. 
 

  Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐTDVC năm 2022; 

- Lưu VT+ HSTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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