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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 

(Cuộc họp ngày 25/8/2022) 

 

 Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp năm 2022 ngày 25/8/2022. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp năm 2022 kết luận như sau: 

1. Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng lựa chọn đề trước khi 

bàn giao cho Ban kiểm tra sát hạch thực hiện. Việc chấm điểm phỏng vấn thực 

hiện theo biểu mẫu do Ban đề chuẩn bị trong đó có câu hỏi, đáp án, thang điểm 

cụ thể. 

2. Bổ sung thành viên Ban kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp năm 2022 của Lao động - Thương binh và Xã hội gồm các ông (bà) có 

tên sau:  

- Ông Nguyễn Nguyên Thưởng, giáo viên khoa Khoa học cơ bản, Trường 

Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

- Bà Nguyễn Thị Huyền, cán bộ phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề 

Lạng Sơn. 

Thay đổi nhiệm vụ của các thành viên tại Quyết định số 51/QĐ-

SLĐTBXH ngày 23 tháng 8 năm 2022 về việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 như sau: 

Ông Đặng Trung Dũng, Trưởng khoa Điện-Điện tử, trường Cao đẳng 

nghề Lạng Sơn - Thành viên kiêm Thư ký (làm nhiệm vụ Thư ký thay cho ông 

Vi Minh Thuận). 

3. Yêu cầu các Ban kiểm tra sát hạch và các đồng chí liên quan đến công 

tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 nghiên cứu kỹ các quy định tại 

Thông tư 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; quy chế đã ban hành để triển 

khai thực hiện. 

4. Căn cứ lịch ngày 26/8 đã xây dựng và gửi cho từng đồng chí, yêu cầu 

các đồng chí có mặt trước giờ theo lịch 10 phút để thực hiện nhiệm vụ. 
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5. Tổ giúp việc Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ cho 

công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 xong trước 18h00 ngày 

25/8/2022. Ngày 26/8 đồng chí Lương Thị Hồng, thư ký HĐ lưu ý chuẩn bị sẵn 

sàng tài liệu phục vụ HĐTD và các bộ phận liên quan, ghi biên bản và thực hiện 

các quy trình theo quy định. Đ/c Vương Thị Huyên, Nông Thanh Tường phối 

hợp cùng đ/c Đặng Thị Lan chuẩn bị phục vụ hậu cần cho HĐTD. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐTDVC; 

- Ban KTSH; 

- Ban Giám sát; 

- Lưu: VT, HSTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2022 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB&XH 

Nguyễn Văn Giang 
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