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Số:  2546/KH-STTTT Lạng Sơn, ngày  24  tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc  

Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022 

 

 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; 

Căn cứ Công văn số 598/UBND-THNC ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tuyển dụng viên 

chức năm 2022; 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức  

đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức là những người có đủ trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất, đạo đức góp phần nâng cao 

chất lượng đội ngũ ngành Thông tin và Truyền thông đáp ứng yêu cầu thực hiện 

nhiệm vụ đực giao.   

2. Yêu cầu 

 - Việc tuyển dụng viên chức thực hiện đúng quy định của pháp luật; đảm 

bảo nghiêm túc, công khai, công bằng và chất lượng. 

 - Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng 

điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự tuyển, có phẩm chất đạo đức tốt; am 

hiểu nghề nghiệp, pháp luật của Nhà nước, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ được giao.  

II. TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 



 
 

                                                                

 1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022: trước ngày 

25/11/2022. 

 2. Thông báo tuyển dụng viên chức và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2022: trước ngày 30/11/2022. 

 3. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở năm 2022; thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022: 

trước ngày 30/12/2022. 

 4. Tổ chức xét tuyển  

 - Vòng 1: trước ngày 15/01/2023 

 - Vòng 2: trước ngày 30/01/2023 

 5. Công bố kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022: trước ngày 

05/02/2023. 

 6. Ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức đối với thí sinh trúng tuyển 

kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022: trước ngày 10/02/2023. 

 7. Báo cáo kết quả kỳ tuyển dụng năm 2022 cho cơ quan quản lý theo quy 

định.  

III. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN 

 Địa điểm xét vòng 1 và vòng 2 (dự kiến): tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Lạng Sơn, số 01 Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan thực 

hiện các khâu trong quá trình tuyển dụng viên chức đảm bảo đúng quy định của 

pháp luật. 

 2. Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc phối hợp với Văn 

phòng Sở thực hiện các nội dung trong kế hoạch. 

 3. Phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức tuyển dụng viên chức theo 

đúng quy định của pháp luật. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Sở 

Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với 

tình hình thực tiễn trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của thí sinh dự thi./. 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (B/c) PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ;  
- Lãnh đạo Sở;  
- TTCNS (Đăng tải trang TTĐT)  
- Lưu: VT, HSTD, VP (NQK).  
  

 Nguyễn Trọng Hùng 
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