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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận  

không qua thi tuyển công chức 

 

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 quy 

định 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, 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 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị 

định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 

của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV 

ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp 

lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi 

nâng ngạch công chức; 

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

Lạng Sơn 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; Hướng dẫn số 78/HD-SNV ngày 30/11/2016  của Sở Nội vụ hướng dẫn về 

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

thành công chức cấp huyện trở lên; 

Thực hiện Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 09/05/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện Đình Lập về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với 

người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức; 

 Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận không 

qua thi tuyển công chức báo cáo kết quả kiểm tra, sát hạch, cụ thể như sau: 

I. CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 Thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn về tuyển dụng công chức, 

UBND huyện đã chỉ đạo và thực hiện công tác tuyển dụng theo đúng quy định và 

tiến độ thời gian. 
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UBND huyện, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã ban hành các văn bản để thực 

hiện công tác xét tuyển đối với người được đề nghị tiếp nhận vào công chức 

không qua thi tuyển, cụ thể như sau: 

Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 09/05/2019 của Chủ tịch UBND 

huyện Đình Lập về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với người được 

đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức; 

 Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện 

Đình Lập về hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch đối với người được đề nghị 

tiếp nhận không qua thi tuyển công chức; 

 Quyết định số 1368/QĐ-HĐKTSH ngày 05/06/2019 của Hội đồng kiểm 

tra, sát hạch về việc ban hành Nội quy kiểm tra, sát hạch đối với người được đề 

nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức; 

 Thông báo số 398/TB-HĐKTSH ngày 05/6/2019 của Hội đồng kiểm tra, 

sát hạch về danh sách thí sinh đủ điều kiện, hình thức, nội dung, thời gian, địa 

điểm kiểm tra, sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển 

công chức. 

 Ngày 10/06/2019, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã tiến hành kiểm tra, sát 

hạch phỏng vấn đối với 03 thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch: 

II. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN 

1. Thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch 

Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch đề nghị tiếp nhận 

không qua thi tuyển công chức là: 03 thí sinh. 

(Cụ thể có danh sách kèm theo Báo cáo này) 

2. Kết quả kiểm tra, sát hạch 

Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch phỏng vấn ngày 10/06/2019 của Hội đồng 

kiểm tra, sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công 

chức có 03 thí sinh có điểm phỏng vấn đạt 50 điểm trở lên và đủ điều kiện tiếp 

nhận không qua thi tuyển công chức: 

2.1. Ông Bế Văn Cường, sinh ngày 18/10/1970, trình độ Đại học chuyên 

ngành Quản lý đất đai, Công chức UBND xã Lâm Ca, điểm kiểm tra sát hạch đạt 

90/100 điểm (Trong đó điểm phần Kiến thức chung 38/40 điểm; điểm phân Kiến 

thức chuyên môn 52/60 điểm), dự kiến tiếp nhận công tác tại Phòng Tài nguyên và 

Môi trường. 

2.2. Ông Nguyễn Lương Cường, sinh ngày 19/8/1978, trình độ Đại học 

chuyên ngành Kĩ thuật Điện tử viễn thông, Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông, điểm kiểm tra sát hạch đạt 79/100 điểm (Trong đó điểm phần 

Kiến thức chung 34/40 điểm; điểm phần Kiến thức chuyên môn 45/60 điểm), dự 

kiến tiếp nhận công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

2.3. Ông Hoàng Chí Thân, sinh ngày 12/4/1985, trình độ Đại học chuyên 

ngành Quản lý văn hóa, Công chức UBND xã Bính Xá, điểm kiểm tra sát hạch đạt 
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82/100 điểm (Trong đó điểm phần Kiến thức chung 32/40 điểm; điểm phần Kiến 

thức chuyên môn 50/60 điểm), dự kiến tiếp nhận công tác tại Phòng Văn hóa và 

Thông tin. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, ban hành văn bản gửi Sở Nội vụ 

thẩm định trình UBND tỉnh Quyết định tiếp nhận công chức không qua thi tuyển. 

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra, sát hạch đối với người được đề nghị 

tiếp nhận không qua thi tuyển công chức của Hội đồng kiểm tra, sát hạch./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch UBND huyện;     

- HĐ kiểm tra, sát hạch; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu VT, HSTD. 

TM. HỘI ĐỒNG 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Văn Đông 

 

(b/c) 
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