
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-SYT Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020 

 

Thực hiện         nh  ố 571/ Đ-UBND ngày 06/4/2020 của Ủ  ban nhân 

dân  ỉnh Lạng Sơn về việc phê d  ệ  nh  cầ     ển dụng viên chức các  ơn v  

 ự nghiệp  rực  h ộc Sở Y    năm 2020; Văn bản  ố 391/SNV-CCVC ngày 

03/4/2020 của Sở Nội vụ về việc  ổ chức    ển dụng viên chức các  ơn v   ự 

nghiệp công lập  ỉnh Lạng Sơn năm 2020. Để  riển khai  ổ chức việc    ển dụng 

viên chức vào các  ơn v   ự nghiệp  rực  h ộc  ảm bả  công  hai   hách   an  

ch   ch  v    ân  hủ   ng các       nh pháp l ậ   Sở Y    xâ  dựng    h ạch 

   ển dụng viên chức các  ơn v   ự nghiệp  rực  h ộc năm 2020 như  a : 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1. L ậ  Viên chức; 

2. Ngh    nh  ố 29/2012/NĐ-CP ng   12/4/2012 của Chính phủ về    ển 

dụng   ử dụng v    ản lý viên chức. 

3. Ngh    nh  ố 161/2018/NĐ-CP ng   29/11/2018 của Chính phủ  ửa 

 ổi  bổ   ng mộ   ố       nh về    ển dụng công chức  viên chức  nâng ngạch 

công chức   hăng hạng viên chức v   hực hiện ch   ộ hợp  ồng mộ   ố l ại công 

việc  r ng cơ   an h nh chính nh  nước   ơn v   ự nghiệp công lập; 

4. Thông  ư  ố 15/2012/TT-BNV ng   2 /12/2012 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về    ển dụng   ý     hợp  ồng l m việc v   ền bù chi phí      ạ   bồi 

dưỡng  ối với viên chức. 

 . Thông  ư  ố 03/2019/TT-BNV ng   14/ /2019 của Bộ Nội vụ  ửa  ổi  

bổ   ng mộ   ố       nh về    ển dụng công chức  viên chức  nâng ngạch công 

chức   hăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức v   hực hiện ch   ộ hợp 

 ồng mộ   ố l ại công việc  r ng cơ   an h nh chính nh  nước   ơn v   ự 

nghiệp công lập; 

6. Thông  ư liên   ch  ố 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của 

Bộ Nội vụ  Ủ  ban dân  ộc       nh chi  i   v  hướng dẫn  hi h nh mộ   ố chính 

 ách về    ển dụng   ử dụng    ản lý cán bộ  công chức  viên chức người dân 

 ộc  hiể   ố. 

7. Thông  ư  ố 228/2016/TT-BTC ng   11/11/2016 của Bộ T i chính     

  nh mức  h   ch   ộ  h   nộp    ản lý v   ử dụng phí    ển dụng  dự  hi nâng 

ngạch   hăng hạng công chức  viên chức.  
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8.         nh  ố 23/2013/ Đ-UBND ng   10/10/2013 của Ủ  ban nhân dân 

 ỉnh       nh về ch   ộ hỗ  rợ   h   n  hích  ối với cán bộ  công chức  viên 

chức  ược cử  i      ạ   bồi dưỡng; chính  ách  h  h   người có  rình  ộ ch  ên 

môn ca  về công  ác  ại  ỉnh Lạng Sơn. 

9.         nh  ố 121 / Đ-UBND ng   18/ /2016 của Ủ  ban nhân dân  ỉnh 

về việc ban h nh danh mục  rình  ộ  ch  ên ng nh  h   n  hích      ạ  v   h  

h   người có  rình  ộ ch  ên môn ca  về công  ác  ại  ỉnh Lạng Sơn  giai   ạn 

2016-2020. 

10.         nh  ố 62/2018/ Đ-UBND ng   0 /12/2018 của Uỷ ban nhân 

dân  ỉnh Lạng Sơn ban h nh       nh về phân công  phân cấp   ản lý  ổ chức 

bộ má  v  cán bộ  công chức  viên chức  ỉnh Lạng Sơn. 

11.         nh  ố 1266/ Đ-UBND ng   1 / /2019 của Ủ  ban nhân dân 

 ỉnh Lạng Sơn về việc phê d  ệ  nh  cầ     ển dụng viên chức các  ơn v   ự 

nghiệp  rực  h ộc Sở Y    năm 2019.  

12. Văn bản  ố 391/SNV-CCVC ng   03/4/2020 của Sở Nội vụ về việc  ổ 

chức    ển dụng viên chức các  ơn v   ự nghiệp công lập  ỉnh Lạng Sơn năm 

2020. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Lựa chọn những người có  ủ  iê  ch ẩn về phẩm chấ   ch  ên môn 

nghiệp vụ  năng lực  he   ê  cầ  của v   rí việc l m v  chức danh nghề nghiệp 

 ể bổ   ng nhân lực ch  các  ơn v   ự nghiệp  rực  h ộc Sở Y      ảm bả  ch  

các  ơn v  có  ủ viên chức theo cơ cấ        nh  rên cơ  ở  ố người l m việc 

 ược gia    áp ứng nhiệm vụ chăm  óc v  bả  vệ  ức  h ẻ nhân dân. 

2. Yêu cầu 

Việc    ển dụng viên chức phải bả   ảm công  hai  minh bạch  công 

bằng   hách   an v    ng pháp l ậ   bả   ảm  ính cạnh  ranh;  

T  ển chọn   ng người  áp ứng  ê  cầ  của v   rí việc l m  căn cứ v   

nh  cầ  v   rí việc làm của  ừng  ơn v   ự nghiệp v   iê  ch ẩn  nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp (ngạch) viên chức    ển dụng.  

III. CHỈ TIÊU, CƠ CẤU VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG 

Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức: 160 chỉ tiêu, trong đó: 

1. Sự nghiệp giá  dục v       ạ : 07 chỉ  iê ; 

2. Sự nghiệp     :  153 chỉ  iê . 

 (Có Biểu Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 theo từng đơn vị, vị trí 

việc làm và trình độ cụ thể chi tiết đính kèm) 

IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Người đăng ký dự tuyển   a   â  gọi l   hí  inh) phải có  ủ  iê  ch ẩn 

về phẩm chấ   ch  ên môn nghiệp vụ  năng lực  he   ê  cầ  của v   rí việc l m  
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chức danh nghề nghiệp v  có  ủ các  iề   iện  a   â   hông phân biệ  dân  ộc  

nam nữ   h nh phần xã hội   ín ngưỡng   ôn giá   ược  ăng  ý dự    ển viên 

chức:  

a) Có   ốc   ch Việ  Nam v  cư  r   ại Việ  Nam; 

b) Từ  ủ 18   ổi  rở lên;  

c) Có  ơn  ăng  ý dự    ển; 

d) Có lý l ch rõ r ng; 

 ) Có văn bằng  chứng chỉ      ạ   chứng chỉ h nh nghề h  c có năng 

 hi    ỹ năng phù hợp với v   rí việc l m; 

e) Đủ  ức  h ẻ  ể  hực hiện công việc h  c nhiệm vụ. 

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

a) Mấ  năng lực h nh vi dân  ự h  c b  hạn ch  năng lực h nh vi dân  ự; 

b) Đang b   r   cứ   rách nhiệm hình  ự;  ang chấp h nh bản án        

  nh về hình  ự của Tòa án;  ang b  áp dụng biện pháp xử lý h nh chính  ưa v   

cơ  ở chữa bệnh  cơ  ở giá  dục   rường giá  dưỡng. 

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG 

1. Hình thức tuyển dụng: X t tuyển 

2. Nội dung   t tuyển: Thực hiện  he  2 vòng như  a : 

2.1. Vòng 1 

Kiểm  ra  iề   iện   iê  ch ẩn của người dự    ển  ăng  ý  ại Phi    ăng 

 ý dự    ển  he   ê  cầ  của v   rí việc l m  n   phù hợp  hì người dự    ển 

 ược  ham dự vòng 2  he        nh. 

2.2. Vòng 2 

a) Nội d ng: Ph ng vấn  ể  iểm  ra về năng lực   rình  ộ ch  ên môn  

nghiệp vụ của người dự    ển viên chức  he   ê  cầ  của v   rí việc l m cần 

   ển dụng. 

b) Điểm ph ng vấn  ược  ính  he   hang  iểm 100. 

c) Thời gian ph ng vấn: 30 phút. 

d) Không  hực hiện việc ph c  hả   ối với       ả ph ng vấn. 

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức 

a) Anh hùng Lực lượng vũ  rang  Anh hùng La   ộng   hương binh  người 

hưởng chính  ách như  hương binh   hương binh l ại B:  ược cộng      iểm v   

      ả  iểm  hi  ại vòng 2; 

b) Người dân  ộc  hiể   ố   ĩ   an   ân  ội   ĩ   an công an    ân nhân 

ch  ên nghiệp  người l m công  ác cơ     ch  ển ng nh  c n liệ   ĩ  c n  hương 

binh  c n bệnh binh  c n của người hưởng chính  ách như  hương binh  c n của 
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 hương binh l ại B  c n của người h ạ   ộng cách mạng  rước  ổng  hởi nghĩa 

  ừ ng   19  háng 8 năm 194   rở về  rước)  c n  ẻ của người h ạ   ộng  háng 

chi n b  nhiễm chấ   ộc hóa học  c n Anh hùng Lực lượng vũ  rang  c n Anh 

hùng La   ộng:  ược cộng    iểm v         ả  iểm  hi  ại vòng 2; 

c) Người h  n  h nh nghĩa vụ   ân  ự  nghĩa vụ phục vụ có  hời hạn 

 r ng lực lượng công an nhân dân   ội viên  hanh niên x ng ph ng   ội viên  rí 

 hức  rẻ  ình ng  ện  ham gia phá   riển nông  hôn  miền n i  ừ  ủ 24  háng  rở 

lên  ã h  n  h nh nhiệm vụ:  ược cộng 2    iểm v         ả  iểm  hi  ại vòng 

2. 

d) Trường hợp  hí  inh  h ộc nhiề  diện ư   iên  hì chỉ  ược cộng  iểm ư  

 iên ca  nhấ  v         ả  iểm  hi  ại vòng 2. 

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ   t tuyển viên chức 

4.1. Người  r ng    ển  r ng    x      ển viên chức phải có  ủ các  iề  

 iện  a : 

a) Có       ả  iểm ph ng vấn vòng 2  ạ   ừ  0  iểm  rở lên; 

b) Có  ố  iểm vòng 2 cộng với  iểm ư   iên  n   có) ca  hơn lấ   he   hứ 

 ự  ừ ca  x ống  hấp  r ng phạm vi chỉ  iê   ược    ển dụng của  ừng v   rí việc 

làm. 

4.2. Trường hợp có  ừ 02 người  rở lên có       ả  iểm ph ng vấn vòng 2 

cộng với  iểm ư   iên  n   có) bằng nha  ở chỉ  iê  c ối cùng cần    ển dụng 

 hì người có       ả  iểm ph ng vấn vòng 2 ca  hơn l  người  r ng    ển; n   

vẫn  hông xác   nh  ược  hì Giám  ốc Sở Y            nh người  r ng    ển. 

4.3. Người  hông  r ng    ển  r ng    x      ển viên chức  hông  ược bả  

lư        ả x      ển ch  các    x      ển lần  a . 

VI. TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

1. Đối tượng 

Căn cứ  iề   iện  ăng  ý dự    ển viên chức       nh  ại mục IV của K  

h ạch n   v   he   ê  cầ  của v   rí việc l m cần    ển dụng   hí  inh  ược xem 

x    i p nhận v   viên chức  ối với các  rường hợp  a : 

1.1. Các  ối  ượng       nh  ại Kh ản   Điề  2 Ngh    nh  ố 

161/2018/NĐ-CP  cụ  hể: 

a) Các  rường hợp có í  nhấ  0  năm công  ác ở v   rí việc l m  ê  cầ   rình 

 ộ      ạ   ại học  rở lên phù hợp với  ê  cầ  của v   rí việc l m cần    ển 

dụng v  có  óng bả  hiểm xã hội bắ  b ộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, 

nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn)  gồm: 

- Người  ý hợp  ồng la   ộng  he    ng       nh của pháp l ậ  l m công 

việc ch  ên môn  nghiệp vụ  r ng  ơn v   ự nghiệp công lập  ự bả   ảm chi 
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 hường x  ên  chi  ầ   ư v   ơn v   ự nghiệp công lập  ự bả   ảm chi  hường 

x  ên h  c  ơn v   ự nghiệp ng  i công lập; 

- Người hưởng lương  r ng lực lượng vũ  rang    ân  ội  công an) v  

người l m công  ác cơ    ; 

- Cán bộ  công chức cấp xã; 

- Người  ang l m việc  ại d anh nghiệp l  công     rách nhiệm hữ  hạn 

mộ   h nh viên m  Nh  nước nắm giữ 100% vốn  iề  lệ h  c d anh nghiệp m  

Nh  nước nắm giữ  rên  0% vốn  iề  lệ. 

b) Trường hợp  ã l  cán bộ  công chức  viên chức   a   ó  ược cấp có 

 hẩm    ền  ồng ý ch  ển   n l m việc  ại lực lượng vũ  rang  cơ       ổ chức 

chính  r  - xã hội - nghề nghiệp   ổ chức xã hội   ổ chức xã hội - nghề nghiệp  

d anh nghiệp m  Nh  nước nắm giữ  rên  0% vốn  iề  lệ. 

1.2. Học  inh   inh viên người dân  ộc  hiể   ố  h ộc  ối  ượng cử    ển 

 ược Chủ   ch Ủ  ban nhân dân  ỉnh         nh cử  i      ạ   rình  ộ Đại học  

Ca   ẳng  Ca   ẳng nghề  Tr ng cấp nghề  Tr ng cấp ch  ên nghiệp  he  ch  

 ộ cử    ển  he        nh  ại Ngh    nh  ố 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 

của Chính phủ       nh ch   ộ cử    ển v   các cơ  ở giá  dục  rình  ộ  ại 

học  ca   ẳng   r ng cấp  h ộc hệ  hống giá  dục   ốc dân  có  rình  ộ ch  ên 

môn nghiệp vụ phù hợp với  ê  cầ  của v   rí việc l m  ược UBND  ỉnh phê 

d  ệ  nh  cầ     ển dụng viên chức (được tuyển dụng không qua thi vào viên 

chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-

BNV-UBDT). 

2. Quy trình  em   t tiếp nhận vào viên chức 

Thực hiện  he        nh  ại Kh ản   Điề  2 Ngh    nh  ố 161/2018/NĐ-

CP ng   29/11/2018 của Chính phủ. 

3. V  chính sách thu hút 

Thực hiện  he        nh  ại         nh  ố 23/2013/ Đ-UBND ng   

10/10/2013 của Ủ  ban nhân dân  ỉnh       nh về ch   ộ hỗ  rợ   h   n  hích  ối 

với cán bộ  công chức  viên chức  ược cử  i      ạ   bồi dưỡng; chính  ách  h  

h   người có  rình  ộ ch  ên môn ca  về công  ác  ại  ỉnh Lạng Sơn v        

  nh  ố 121 / Đ-UBND ng   18/ /2016 của Ủ  ban nhân dân  ỉnh Lạng Sơn ban 

h nh danh mục  rình  ộ  ch  ên ng nh  h   n  hích      ạ  v   h  h   người 

có  rình  ộ ch  ên môn ca  về công  ác  ại  ỉnh Lạng Sơn  giai   ạn 2016-2020. 

4. Đối với các vị trí việc làm đã có thí sinh thuộc đối tượng đặc biệt 

trong tuyển dụng viên chức trúng tuyển  

Hội  ồng xét    ển  i n h nh  rả Phi    ăng  ý dự    ển ch   hí  inh  

hướng dẫn  hí  inh l m  ơn ch  ển ng  ện vọng  ăng  ý dự    ển v   các v   rí 

việc l m  hác có  rình  ộ  ch  ên ng nh phù hợp  ể x      ển  he        nh 

 n   có). Phi   ch  ển ng  ện vọng,  ăng  ý dự    ển  hông  ược tính là quá 

 hời gian       nh  he   hông bá     ển dụng của Sở Y   . 
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VII. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ 

TUYỂN 

1. Người  ăng  ý dự    ển viên chức gửi Phiếu đăng ký dự tuyển  ược 

      nh  ại Ngh    nh  ố 161/2018/NĐ-CP ng   29/11/2018 của Chính phủ 

 he   ường bư  chính   n Sở Y     ỉnh Lạng Sơn: Từ ng   08/4/2020   n h   

ngày 07/5/2020.  

* Lưu ý: 

- Sở Y     hông  ổng hợp danh  ách  hí  inh  ham dự       ển dụng viên 

chức năm 2020  ối với Phiếu đăng ký dự tuyển nhận  ược  a   hời gian     

  nh trên (tính theo dấu bưu điện trên phong bì gửi phiếu đăng ký) 

 - Thí  inh phải ch    rách nhiệm  rước pháp l ậ  về  ính hợp pháp của 

những giấ   ờ  ê  hai  r ng Phi    ăng  ý dự    ển  n    hí  inh có h nh vi gian 

lận  r ng việc  ê  hai Phi    ăng  ý dự    ển  giả mạ  hồ  ơ   ử dụng văn bằng  

chứng chỉ  hông   ng       nh     hông  ược  ham dự     hi    ển dụng  b  xử 

lý  he        nh v   hông  i p nhận Phi    ăng  ý dự    ển  r ng       ển 

dụng  i p  he . 

        2. Sa   hi có  hông bá  công nhận       ả  r ng    ển   hí  inh  r ng    ển 

   h  n  hiện hồ  ơ dự    ển  he        nh  ại Kh ản 9 Điề  2 Ngh    nh 

161/2018/NĐ-CP (Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh 

trúng tuyển). 

         VIII. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG 

1. Th nh lập Hội  ồng x      ển và Hội  ồng  iểm  ra  á  hạch  ối với  hí 

sinh  h ộc  ối  ượng   c biệ   r ng    ển dụng viên chức  n   có): Ngày 

07/5/2020; 

2. Kiểm  ra  iề   iện   iê  ch ẩn của người dự    ển  he   ê  cầ  của v  

 rí việc l m (vòng 1): Từ ngày 11-12/5/2020; 

3. Thông báo danh sách thí sinh  ham gia dự    ển v   riệ   ập  hí  inh 

tham dự vòng 2: 13/5/2020; 

4. Tổ chức x      ển  ối với  hí  inh  h ộc  ối  ượng   c biệ   r ng    ển 

dụng viên chức  n   có) v   hông bá        ả: Từ ng   18/ /2020; 

5. Tập  r ng  hí  inh l m  hủ  ục  hi vòng 2, phổ bi n nội          ch  xét 

   ển và  h  lệ phí: Ngày 27/5/2020; 

5. Tổ chức thi vòng 2: Từ ngày 28/5/2020;  

6. Thông bá        ả  hi vòng 2: Ng   02/6/2020; 

7. Thông báo danh sách  hí  inh  r ng    ển: Ngày 03/6/2020; 

8.  Q       nh    ển dụng viên chức năm 2020: Trước ng   15/6/2020. 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 
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- Xâ  dựng K  h ạch, Thông báo    ển dụng viên chức, Thông báo danh 

sách thí sinh  ham dự       ển dụng viên chức; 

- Th nh lập Hội  ồng x      ển viên chức và Hội  ồng Kiểm  ra   á  hạch  

chỉ  ạ  Hội  ồng x      ển v  Hội  ồng Kiểm  ra   á  hạch  hực hiện việc x   

   ển viên chức v   á  hạch năm 2020   ng  he        nh; 

- Phê d  ệ        ả x      ển   r ng    ển       ển dụng viên chức năm 

2020; 

- Bá  cá        ả    ển dụng viên chức năm 2020. 

2. Hội đồng   t tuyển viên chức   

- Thực hiện việc  ổ chức x      ển viên chức   ng  he        nh v   i n 

 ộ  hời gian  hực hiện;    

- Bá  cá        ả x      ển,  r ng    ển lên cấp có  hẩm    ền   ản lý 

viên chức  ể xem x   v  ra         nh; 

- Giải        hi   nại   ố cá  của người dự    ển. 

3. Các đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng viên chức 

- Niêm    : K  h ạch    ển dụng; Thông bá     ển dụng; Thông báo thí 

sinh  ham dự       ển dụng viên chức; K     ả x      ển   r ng    ển       ển 

dụng viên chức năm 2020;  

- Thực hiện việc  ý     hợp  ồng l m việc  ối với  hí  inh  r ng    ển    

   ển dụng viên chức năm 2020 theo       nh./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                           
- Sở Nội vụ  B/c); 

- Lãnh  ạ  Sở; 

- Các  ơn v  có nh  cầ     ển dụng; 

- Web i e Sở Y   ; 

- Lư : VT  TCCB  hồ  ơ TD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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