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THÔNG BÁO 

Một số nội dung trong việc việc tiếp nhận vào viên chức  

không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã  

thành công chức, viên chức cấp huyện trở lên 

 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây gọi tắt là Nghị định 

số 24/2010/NĐ-CP); 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 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP); Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ 

trưởng 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 kết quả cuộc họp ngày 19/8/2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

đối với người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức, viên chức. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo một số nội dung việc tiếp 

nhận vào viên chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã 

thành công chức, viên chức cấp huyện trở lên như sau: 

I. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

DỰ TUYỂN: 

1. Tổng số hồ sơ đã thu: 08 hồ sơ (đã rút 01 hồ sơ).  

2. Số hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển: 05 hồ sơ. 

3. Số hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển: 02 hồ sơ. Lý do: Chưa có 

chứng chỉ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn vị trí việc làm được phê duyệt tại Quyết 

định số 340/QĐ-UBND, ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

II. TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ THU PHÍ DỰ TUYỂN: 

1. Tổ chức hướng dẫn ôn tập: 

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận không 

qua thi tuyển công chức, viên chức tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh vào 
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hồi 14 giờ 00 phút ngày 21/8/2020 tại Phòng họp tầng 3, nhà B, trụ sở UBND 

huyện Văn Lãng để thu phí xét tuyển. 

2. Thu phí xét tuyển: 

Việc thu phí thi tuyển được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, 

viên chức. 

Trên cơ sở số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển, Mức thu phí tuyển dụng đối 

với mỗi thí sinh đăng ký là 500.000 đồng/người.  

Lưu ý: Thí sinh không nộp phí tuyển dụng thì không đủ điều kiện dự 

tuyển. 

UBND huyện Văn Lãng thông báo một số nội dung việc tiếp nhận vào 

viên chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công 

chức, viên chức cấp huyện trở lên như trên./. 
 

Nơi nhận:  
 - Sở Nội vụ; 

 - TT Huyện ủy;  

 - CT, PCT UBND huyện;           

 - Phòng Nội vụ; 

 - Các TV HĐKTSH; 

 - Thí sinh (07); 

 - Trang TTĐT huyện;                                                           

 - Lưu: VT, HSTD.  

CHỦ TỊCH 
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