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KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào 

tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 6/2020/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 đối với 

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 đối với viên chức;  

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

tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy định về phân công, phân cấp tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc các Sở, ngành năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 712/SNV-CCVC ngày 13/6/2022 của Sở Nội vụ về 

việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp 

công lập;  

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-SNN ngày 11/7/2022 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 

2022; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 ngày 

14/7/2022. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

năm 2022 như sau: 

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 viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chính trị được giao. 

2. Yêu cầu 

a) Việc tổ chức tuyển dụng viên chức thực hiện đúng quy định của pháp 

luật; đảm bảo nghiêm túc, công khai, công bằng và chất lượng. 

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

vụ được giao. 

3. Nội dung thực hiện 

3.1. Nhu cầu tuyển dụng 

- Năm 2022, Số lượng người làm việc của Sở được giao là 114 người. Tổng số 

viên chức cần tuyển dụng: 14 chỉ tiêu đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê 

duyệt tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16/5/2022, cụ thể: 

+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 01 chỉ tiêu; 

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 01 chỉ tiêu. 

+ Trung tâm Khuyến nông: 02 chỉ tiêu; 

+ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: 02 chỉ tiêu; 

+ Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên: 04 chỉ tiêu; 

+ Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn: 04 chỉ tiêu; 

(Chi tiết có biểu nhu cầu tuyển dụng viên chức theo trình độ, chuyên ngành 

năm 2022 kèm theo) 

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển 

3.2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: 

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; 

d) Có lý lịch rõ ràng; 

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng 

khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; 

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;  

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.  

3.2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về 

hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.  

3.3. Hình thức và nội dung tuyển dụng 

Ngày 31/5/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành thông báo số 54/TB-

SNN về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, hình thức tuyển dụng thông 

qua thi tuyển.  

Ngày 14/7/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức họp về công tác tuyển 

dụng viên chức, xét thấy số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển ít (22 Phiếu đăng ký 

dự tuyển/14 Chỉ tiêu tuyển dụng). Hội đồng thống nhất đề xuất hình thức tuyển 

dụng thông qua xét tuyển.  
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Căn cứ nguồn nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất và tình hình thực tiễn, Sở 

Nông nghiệp và PTNT quyết định thực hiện tuyển dụng viên chức thông qua hình 

thức xét tuyển, được thực hiện theo 02 vòng như sau:  

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham 

dự vòng 2.  

- Vòng 2: Kiểm tra môn nghiệp vụ chuyên ngành.  

+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.  

+ Hình thức: Phỏng vấn.  

+ Thang điểm: 100 điểm. 

d) Thời gian: Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không 

quá 15 phút chuẩn bị).  

3.4. Cách xác định người trúng tuyển 

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: 

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. 

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự 

điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với 

điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển 

thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không 

xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên 

chức quyết định người trúng tuyển. 

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả 

xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch 

tổ chức tuyển dụng theo đúng cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm được phê duyệt và 

theo đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng đảm bảo thời gian theo quy 

định.  

- Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành quyết định tuyển dụng viên chức 

hoàn thành trước ngày 01/10/2022; Báo cáo danh sách những người được tuyển 

dụng (gửi về Sở Nội vụ) trước ngày 15/10/2022. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở;  

- Sở Nội vụ (b/c);  

- HĐTDVC Sở;  

- Ban giám sát;  

- Trang thông tin điện tử của Sở;  

- Lưu: VT, TCCB.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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