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THÔNG BÁO 

Về việc kéo dài thời gian nhận phiếu đăng ký 

dự tuyển công chức năm 2020 

 

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; Nghị định 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 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; 

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của 

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; 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; 

Trên cơ sở Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức 

của các cơ quan, đơn vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 

2020, ngày 12/6/2020 UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 317/TB-UBND về 

việc tuyển dụng công chức năm 2020, trong đó quy định: 

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/6/2020 đến hết 

ngày 15/7/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). 

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại các cơ quan có nhu cầu tuyển 

dụng (thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan nào thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển 

tại cơ quan đó). 

- Thời gian các cơ quan nộp biểu tổng hợp danh sách và Phiếu đăng ký dự 

tuyển của các thí sinh về Sở Nội vụ từ ngày 16/7/2020 đến ngày 17/7/2020. 

Thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến 

mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có tiến độ đào tạo của các trường đại học phải 

lùi thời gian thi (bảo vệ) tốt nghiệp đối với các sinh viên năm cuối. Để tạo điều 

kiện cho các sinh viên tốt nghiệp năm 2020 có cơ hội tham gia dự thi tuyển công 

chức đồng thời tăng tỷ lệ cạnh tranh tại các vị trí tuyển dụng với mục đích tuyển 

dụng được nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh điều chỉnh thời gian nhận phiếu đăng ký dự 

tuyển như sau: 
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- Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/6/2020 đến hết 

ngày 31/7/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). 

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại các cơ quan có nhu cầu tuyển 

dụng (thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan nào thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển 

tại cơ quan đó). 

- Thời gian các cơ quan nộp biểu tổng hợp danh sách và phiếu đăng ký dự 

tuyển của các thí sinh về Sở Nội vụ từ ngày 03/8/2020 đến ngày 04/8/2020. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 

2020 niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020; 

- Sở Nội vụ (02 bản); 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

các Phòng: TH-NC, HC-QT, TT TH-CB; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT và TH Lạng Sơn (đưa tin); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TH-NC (HXĐ). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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