
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:           /KH-STTTT Lạng Sơn, ngày          tháng 01 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thực hiện hình thức tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp  

trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LẠNG SƠN 

 Căn cứ 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 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ 

quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đã 

tốt nghiệp ra trường;  

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

Nội vụ 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 1834/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc các Sở, ngành năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Quyết định thực hiện hình thức tuyển dụng viên chức đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022 bằng hình thức xét tuyền. 

 Điều 2. Hình thức xét tuyển viên chức được thực hiện theo Thông tư số 

06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 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; 

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, Các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng và 

các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở;  
- TTCNS (Đăng tải trang TTĐT)  
- Lưu: VT, HSTD, VP (NQK).  
  
  

 Nguyễn Trọng Hùng 
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