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KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021 

 

Thực hiện Quyết điṇh số 856/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân 

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

sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021; Văn bản số 511/SNV-CCVC 

ngày 11/5/2021 của Sở Nội vụ về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị 

sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2021.  

Để triển khai tổ chức việc tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc đảm bảo công khai, khách quan, chăṭ che ̃và tuân thủ đúng các quy 

định pháp luật, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc năm 2021 như sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. 

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ Quy 

định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số; 

5. Thông tư số 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 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; 

6. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bô ̣Nôị vu ̣hướng 

dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi 

dưỡng đối với viên chức. 

7. Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.  

8. Quyết điṇh số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên 

chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên 

môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn. 



9. Quyết điṇh số 1215/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu 

hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Laṇg Sơn, giai đoạn 

2016-2020. 

10. Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn. 

11. Quyết điṇh số 856/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

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

nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021.  

12. Văn bản số 511/SNV-CCVC ngày 11/5/2021 của Sở Nội vụ về việc tổ 

chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 

2021. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn 

nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp 

để bổ sung nhân lực cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, đảm bảo cho 

các đơn vị có đủ viên chức theo cơ cấu quy định trên cơ sở số người làm việc 

được giao, đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

2. Yêu cầu 

Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, công 

bằng, khách quan và đúng pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh;  

Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng 

yêu cầu của vị trí việc làm, căn cứ vào nhu cầu vị trí việc làm của từng đơn vị sự 

nghiệp và tiêu chuẩn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp (ngạch) viên chức 

tuyển dụng.  

III. NỘI DUNG 

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 

2. Tiến độ thời gian tổ chức tuyển dụng 

- Họp Hội đồng tuyển dụng công chức thông qua danh sách thí sinh dự thi 

tuyển và Danh mục tài liệu ôn tập: trước ngày 15/7/2021 (đã thực hiện). 

- Thông báo nội dung tài liệu ôn tập thi vòng 1: ngày 12/7/2021 (đã thực 

hiện). 

- Thông báo danh sách thí sinh tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức: 

ngày 22/7/2021 (đã thực hiện). 

- Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 01: trước ngày 12/8/2021. 

- Tập trung thí sinh làm thủ tục thi vòng 1: ngày 18/8/2021; 

- Tổ chức thi vòng 01: dự kiến ngày 19-20/8/2021. 



- Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh dự thi vòng 02: ngày 

25/8/2021. 

- Tổ chức thi vòng 02: dự kiến từ ngày 08/9/2021. 

- Thông báo kết quả thi vòng 2: trước ngày 15/9/2021. 

- Trình Giám đốc Sở Y tế công nhận kết quả tuyển dụng: trước ngày 

17/9/2021. 

- Thông báo kết quả trúng tuyển: ngày 20/9/2021. 

- Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: 30 ngày, từ ngày 20/9 - 20/10/2021. 

- Quyết định tuyển dụng: trước ngày 01/11/2021. 

3. Dự kiến địa điểm tổ chức thi tuyển 

- Địa điểm tổ chức thi vòng 01: dự kiến Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng 

Sơn. 

- Địa điểm tổ chức thi vòng 02: dự kiến Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế 

năm 2021: Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức năm 2021 đúng theo 

quy định và tiến độ thời gian. 

2. Phòng Tổ chức cán bộ và các phòng Sở Y tế tham mưu, phối hợp với 

các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trong kế hoạch. 

3. Phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn, Công ty Điện lực Lạng Sơn, 

VNPT Lạng Sơn tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp 

luật. 

         4. Phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Trường Cao đẳng Y 

tế Lạng Sơn chuẩn bị địa điểm thi vòng 1 và vòng 2 đảm bảo về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị cần thiết để tổ chức kỳ thi. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Sở 

Y tế sẽ nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn 

trên cơ sở vẫn đảm bảo quyền lợi của thí sinh dự thi./.  

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

- Lãnh đạo Sở; 

- Hội đồng TDVC; 

- Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB, hồ sơ TD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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