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

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 47 /KH-STNMT          Lạng Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2019 

 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008. 

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 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, 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. 

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính của tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2705/QĐ-BNV ngày 26/10/2017 của Bộ 

Nội vụ về việc phê duyệt bổ sung danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ 

chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh về 

việc ủy quyền tổ chức kiểm tra, sát hạch người không qua thi tuyển công chức và 

xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; 

Căn cứ Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của U  ban nhân 

dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính 

của tỉnh năm 2019; 

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 quản lý tổ chức bộ máy, cán 

bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Hướng dẫn số 78/HD-SNV ngày 30/11/2016 của Sở Nội vụ hướng 

dẫn tiếp nhận không qua thi tuyển công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp 

xã thành công chức cấp huyện trở lên; Hướng dẫn số 91/HD-SNV ngày 20/5/2016 

của Sở Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công 

chức lãnh đạo và viên chức quản lý. 

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND, ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND 
ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi Điều 4 của Quyết định 

số 37/2015/QĐ-UBND, ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 



 2 

Quyết định số 05/QĐ-STNMT ngày 17/01/2019 của Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc giao biên chế công chức năm 2019 đối với các 

phòng, Chi cục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tiếp nhận công chức không 

qua thi tuyển năm 2019 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển phải đảm bảo công khai, minh 

bạch, khách quan, công bằng, đúng quy định hiện hành. 

Lựa chọn được người đáp ứng ngay các yêu cầu của vị trí việc làm đòi hỏi về 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, về năng lực, kỹ năng làm việc, phẩm chất đạo đức 

tốt, am hiểu nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm để bổ sung vào vị trí việc làm 

hiện còn đang thiếu người thực hiện. 

II. HÌNH THỨC TIẾP NHẬN 

 Tiếp nhận không qua thi tuyển công chức đối với các đối tượng theo quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 19 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, 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 :  

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Chỉ tiêu, nhu cầu tiếp nhận 

- Biên chế công chức hành chính của Sở được giao năm 2019 là: 44 người 

( u  t   n  s  2754   -     ng   28/12/2018     C   t         n n  n   n t n  

Lạng Sơn v  v    g  o     t  u    n      ông   ứ  trong      ơ qu n  t    ứ    n  

   n      t n  năm 2019). 

- Số biên chế công chức hành chính của sở có mặt đến 15/6/2019 là: 40 người. 

- Nhu cầu và chỉ tiêu cần tuyển dụng là: 01 công chức. 

- Vị trí cần tuyển dụng là: 01 công chức là lãnh đạo quản lý Văn phòng, tốt 

nghiệp đại học trở lên; chuyên ngành: Quản lý đất đai; Quản trị văn phòng. 

2. Đối tượng cần tiếp nhận 

Đối tượng cần tiếp nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Đáp ứng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ: "  ) C   trường  ợp  ó  t n ất 

05 năm  ông t   ở v  tr  v    l m   u  ầu trìn   ộ   o tạo  ạ   ọ  trở l n p ù  ợp 

vớ    u  ầu     v  tr  v    l m  ần tu ển  ụng v   ó  óng  ảo   ểm xã  ộ   ắt 

 uộ  (k ông kể t ờ  g  n tập sự  t ử v     n u  ó t ờ  g  n  ông t    ó  óng  ảo 

  ểm xã  ộ   ắt  uộ  k ông l  n tụ  m    ư  n ận trợ  ấp  ảo   ểm xã  ộ  một 

lần t ì  ượ   ộng  ồn)  gồm: 

 V  n   ứ  trong      ơn v  sự ng   p  ông lập; 
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  gườ   ưởng lương trong lự  lượng vũ tr ng (qu n  ộ    ông  n) v  ngườ  
l m  ông t    ơ   u; 

  gườ    ng g ữ   ứ    n     ứ  vụ tạ   o n  ng   p l   ông t  tr    
n   m  ữu  ạn một t  n  v  n m      nướ  nắm g ữ 100% v n    u l   oặ   ượ  
 ử l m ngườ   ạ     n p ần v n n   nướ  g ữ       ứ    n  quản lý tạ   o n  

ng   p m      nướ  nắm g ữ tr n 50% v n    u l ." 

- Đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Có 3 năm liên tục tính đến thời điểm tiếp nhận, điều động được cơ quan có 

thẩm quyền đánh giá, xếp loại là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; vị trí công việc 

đang đảm nhiệm sát với vị trí việc làm cần tuyển dụng, có khả năng đáp ứng ngay 

yêu cầu công việc; được cơ quan đang trực tiếp quản lý đồng ý cho thuyên chuyển công tác. 

- Có Bằng Trung cấp lý luận chính trị và Bằng Chuyên viên trở lên. 

3. Thời gian, cách thức tiếp nhận 

- Tiếp nhận đơn và hồ sơ từ ngày 18/6/2019 đến hết ngày 28/6/2019; 

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch của Sở tổ chức kiểm tra, sát hạch xong trước 

ngày 10/7/2019; 

- Hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/7/2019. 

- Cách thức kiểm tra, sát hạch: Hội đồng kiểm tra, sát hạch của Sở xem xét 

hồ sơ, kết quả công tác của các ứng viên, đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn về 

công chức, vị trí việc làm cần tuyển dụng; lựa chọn lập hồ sơ để đề nghị Hội đồng 

kiểm tra, sát hạch công chức cấp tỉnh xem xét tuyển dụng theo quy định.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kế hoạch này được niêm yết tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và 

đăng trên Website của Sở từ ngày 18/6/2019 đến hết ngày 28/6/2019. 

2. Giao Chánh Văn phòng Sở làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng; lập 

danh sách những người đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 2 Mục III của Kế 

hoạch này.  

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp nhận các ứng viên đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn để báo cáo Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức Sở tổ chức 

kiểm tra, sát hạch theo kế hoạch. 

2. Hội đồng kiểm tra, sát hạch của Sở và trưởng các phòng, đơn vị liên quan 

của Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện các bước công việc trong sơ tuyển công chức./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Trung tâm CNTT TN&MT (đảng tải lên Website 
của Sở); 

- Chánh Văn phòng; 
- Lưu: VT. 

GI M Đ C 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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