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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng 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 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ 

Quy định chi tiết về 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; 

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; 

Căn cứ 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 phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên như 

sau: 

1. Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng:  

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra 

sát hạch theo quy định; 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng kiểm tra 

sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức; 

 - Chỉ đạo kiểm tra về các điều kiện tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo 

yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; 

 - Phân công các thành viên trong Hội đồng sát hạch về trình độ hiểu biết 

chung và năng lực chuyên môn của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi 

tuyển công chức; 

- Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, công nhận kết quả  

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

chức. 
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2. Bà Trần Thị Yến, Trưởng Phòng Nội vụ huyện - Ủy viên: 

- Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng thực hiện các quy trình về việc tiếp 

nhận không qua thi tuyển công chức; 

- Kiểm tra, theo dõi việc tổng hợp hồ sơ đối với người được đề nghị tiếp 

nhận không qua thi tuyển công chức; 

- Kiểm tra về các điều kiện  tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm cần tuyển; 

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra sát 

hạch; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

3. Bà Ninh Thu Giang, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 

Ủy viên: 

- Kiểm tra về các điều kiện tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm cần tuyển; 

- Thực hiện giám sát quy trình kiểm tra, sát hạch đối với người được đề 

nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức; 

- Tham gia xây dựng bộ đề phỏng vấn phần Kiến thức về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ (thuộc lĩnh vực Văn phòng HĐND và UBND) và 

theo sự phân công của Hội đồng kiểm tra sát hạch; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

4. Bà Lý Thị Hỷ, Chánh Thanh tra huyện - Ủy viên: 

- Kiểm tra về các điều kiện tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm cần tuyển; 

- Tham gia xây dựng bộ đề phỏng vấn phần Kiến thức chung (Luật tổ 

chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật cán bộ, công chức năm 

2008) và theo sự phân công của Hội đồng kiểm tra sát hạch; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

5. Ông Hoàng Văn Quân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Ủy 

viên: 

- Kiểm tra về các điều kiện tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm cần tuyển; 

- Tham gia xây dựng bộ đề phỏng vấn phần Kiến thức về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ (thuộc lĩnh vực Văn hóa và Thông tin) và theo sự 

phân công của Hội đồng kiểm tra sát hạch; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

6. Ông Nguyễn Chiến Hiệp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Ủy viên: 
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- Kiểm tra về các điều kiện tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm cần tuyển; 

- Tham gia xây dựng bộ đề phỏng vấn về phần Kiến thức năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ (thuộc lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường) và theo sự 

phân công của Hội đồng kiểm tra, sát hạch; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

7. Bà Vi Thị Khánh Tuyết, Chuyên viên phòng Nội vụ - Ủy viên kiêm 

thư ký: 

- Tham mưu chuẩn bị các văn bản tài liệu cần thiết của Hội đồng kiểm tra 

sát hạch và ghi biên bản các cuộc họp; 

- Tổng hợp hồ sơ đối với người được đề nghị tiếp nhận không qua thi 

tuyển công chức; 

- Tổng hợp kết quả kiểm tra sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận 

không qua thi tuyển công chức; 

- Tham mưu thực hiện các văn bản của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ, thủ 

tục và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận kết quả kiểm 

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

chức. 

Trên đây là phân công nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với 

người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức. Căn cứ nhiệm vụ 

được phân công, yêu cầu thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:    
- UBND huyện (b/c);      
- TV HĐ kiểm tra, sát hạch; 

- Phòng Nội vụ (02 bản); 

- Lưu: VT, HSTD.                                                                          

 

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Văn Đông 

          Vi Văn Đông 
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