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QUYẾT ĐỊNH 

Hình thức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ 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, viên 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 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 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 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh 

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

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 

30/01/2018 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 

08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng 

Sơn; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 

2020 của Sở KH&CN tại Tờ trình số 51/TTr-HĐXTVC ngày 05/8/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Hình thức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 được thực hiện 

theo 02 vòng như sau: 

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại 

Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự 

tuyển được tham dự vòng 2. 

2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ của người dự tuyển. 
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Điều 2. Các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 

và các Ban giúp việc của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của 

Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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