
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /KH-SCT                  Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

Kế hoạch  

Tuyển dụng viên chức năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

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

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-SCT ngày 02/4/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Công Thương Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết điṇh số 856/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tic̣h 

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

sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-SCT ngày 02/7/2021 của Giám đốc Sở 

Công Thương về việc phê duyệt danh sách thí sinh Đủ điều kiện, không đủ điều 

kiện tuyển dụng viên chức năm 2021; Quyết định số 93/QĐ-SCT ngày 

05/7/2021 của Giám đốc Sở Công Thương về việc Quyết định hình thức tuyển 

dụng viên chức năm 2021 của Sở Công Thương. 

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tuyển duṇg số lượng viên chức được UBND tỉnh giao, đáp ứng 

trình độ chuyên môn, nghiêp̣ vu ̣theo vị trí việc làm đã được phê duyệt, có năng 

lực, phẩm chất, đạo đức góp phần nâng cao chất lươṇg đôị ngũ viên chức cho 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương. 

2. Yêu cầu 

Công tác tuyển dụng phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan , dân 

chủ, công khai minh bạch, chặt chẽ và và tuân thủ đúng các quy định pháp luật 

theo quy định hiện hành. 
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II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

A. Tiếp nhận vào làm viên chức 

1. Đối tượng  

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Nghị định số số 115/NĐ-CP ngày 

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

 2. Tiến độ tổ chức xét tiếp nhận vào làm viên chức 

- Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với đối với trường 

hợp tiếp nhận vào làm viên chức: ngày 05/7/2021 (đã thực hiện) 

- Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch: Phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên; thống nhất hình thức và nội dung sát hạch; thống nhất Nội quy kiểm tra, 

sát hạch: ngày 05/7/2021 (đã thực hiện) 

- Trình Giám đốc Sở quyết định phê duyệt hình thức và nội dung sát hạch: 

ngày 05/7/2021 (đã thực hiện) 

- Thông báo cho đối tượng dự kiểm tra, sát hạch về thời gian, địa điểm, 

hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận vào làm viên 

chức: ngày 06/7/2021 (đã thực hiện) 

- Ban hành Nội quy, quy chế kiểm tra sát hạch: 07/7/2021 

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch: ngày 15/7/2021 

- Báo cáo Kết quả kiểm tra, sát hạch: ngày 16/7/2021. 

- Trình phê duyệt Kết quả kiểm tra, sát hạch: ngày 16/7/2021. 

- Quyết định công nhận Kết quả kiểm tra, sát hạch: ngày 16/7/2021. 

- Thông báo kết quả trúng tuyển: trước ngày 19/7/2021 

- Hoàn thiện hồ sơ xét tiếp nhận; Quyết định tiếp nhận: trước 20/7/2021. 

3. Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch: Hội trường tầng 3, trụ sở Sở 

Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

B. Xét tuyển viên chức 

1. Tiến độ, thời gian thực hiện 

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức; phân công nhiệm vụ các 

thành viên Hội đồng: ngày 15/6/2021 (đã thực hiện) 

- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển: ngày 16/6/2021 (đã 

thực hiện) 

- Thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức năm 2021: ngày 

30/6/2021 (đã thực hiện) 

- Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự 

tuyển viên chức năm 2021: ngày 02/7/2021 (đã thực hiện) 

- Quyết định lựa chọn hình thức tuyển dụng viên chức (xét tuyển viên 

chức): 05/7/2021 (đã thực hiện) 
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 - Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức: trước ngày 

10/7/2021. 

- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức: Thời gian, địa 

điểm, hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch: trước ngày 20/7/2021  

- Thành lập các ban: Ban đề thi; Ban kiểm tra sát hạch (sau khi thực hiện 

nội dung A): hoàn thành trước ngày 25/7/2021. 

- Quyết định ban hành Nội quy, quy chế xét tuyển viên chức: trước ngày 

25/7/2021  

- Tổ chức thi phỏng vấn: Dự kiến ngày 04/8/2021  

- Báo cáo kết quả xét tuyển viên chức: trước ngày 06/8/2021. 

- Trình phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức: trước ngày 06/8/2021. 

- Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức: trước ngày 

10/8/2021. 

- Thông báo kết quả trúng tuyển: trước ngày 10/8/2021 

- Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: Trước ngày 01/9/2021. 

- Quyết định tuyển dụng: ngày 01/9/2021. 

- Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc: trước ngày 15/9/2021 

- Báo cáo danh sách những người được tuyển dụng gửi về Sở Nội vụ: 

trước ngày 15/9/2021. 

2. Địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức: Hội trường tầng 3, trụ sở Sở 

Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Sở cơ quan thường trực, tham mưu tổ chức kỳ tuyển 

dụng viên chức năm 2021 đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

2. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chủ động phối hợp 

thực hiện các nội dung tại kế hoạch này. 

Căn cứ kế hoạch này Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở 

Công Thương tổ chức triển khai thực hiện.  

 Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Công 

Thương. 

  Nơi nhận:     
- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Các thành viên HĐTDVC; 

- Ban Giám sát; 

- Lưu: VT, VP(NTP). 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

     

 

 
                   
 

 Nguyễn Đình Đại 

 

 


		2021-07-07T09:06:29+0700


		2021-07-07T09:12:56+0700


		2021-07-07T09:12:56+0700


		2021-07-07T09:12:56+0700




