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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN 
HỘI ĐỒNG KTST TIẾP NHẬN CÔNG 

CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN 

Số: 72 /HĐKTSH 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            Lạng Sơn, ngày 10 tháng 01 năm 2019 

 
 

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức tiếp nhận không qua thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải  
  

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; 

Căn cứ Quyết định số 3120/QĐ-SGTVT ngày 27/12/2018 của Giám đốc Sở 
Giao thông vận tải Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp 
nhận công chức không qua thi tuyển 

 Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển công chức Sở 
Giao thông vận tải Lạng Sơn với nội dung như sau:  

1. Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển 
Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu 
có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau: 

a) Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 
36 Luật Cán bộ, công chức, cụ thể:  

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:  

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;  
+ Đủ 18 tuổi trở lên;  
+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 
+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; 
+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 
+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; 
+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. 
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:  
+ Không cư trú tại Việt Nam; 
+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp 

hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; 
đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo 
dục. 
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b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh 
vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ 
đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian 
tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); 
trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị 
xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu 
của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV. 

2. Vị trí xét tuyển, số lượng, yêu cầu. 
Yêu cầu về trình độ 

Chuyên môn  
STT 

Vị trí việc làm 

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng Trình 

độ 
Nhóm chuyên 
ngành đào tạo 

Tin 
học 

Ngoại 
ngữ 

1 Đội trưởng Đội Thanh 
tra GTVT  01 Đại học Kỹ sư cơ khí B  B 

2 Kế hoạch – Tài Chính 01 Đại học Kỹ sư cầu đường B  B 

3. Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển gồm: 
a) Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2c ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (sau đây viết tắt là mẫu số 
2c), có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời 
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

b) Bản sao giấy khai sinh; 
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được 

cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong 

thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp; 
e) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm 

chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, 
quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác 
nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác; 

f) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội, quyết định nâng bậc lương gần nhất để làm 
căn cứ xếp lương khi được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận. 

4. Hình thức kiểm tra, sát hạch. 
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 Kiểm tra, sát hạch dưới hình thức trả lời câu hỏi và Hội đồng chấm theo 
đáp án đã chuẩn bị sẵn. 

5. Nội dung sát hạch. 
a/ Vị trí Đội trường Đội Thanh tra GTVT 
-  Kiến thức chung 
+ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; 
+ Luật cán bộ, công chức; 
- Kiến thức Chuyên ngành thanh tra GTVT 
+ Luật Thanh tra 

   + Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2013  về tổ chức và 
hoạt động Thanh tra Ngành giao thông vận tải. 

b. Vị trí Kế hoạch – Tài chính 
-  Kiến thức chung 
+ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; 
+ Luật cán bộ, công chức; 
- Kiến thức Chuyên ngành thanh tra GTVT 
+ Luật đấu thầu. 
+ Luật đầu tư công 
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. 
6.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 14/01/2019 đến 

hết ngày 18/01/2019 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). 
6. 2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải 

Lạng Sơn, Số 8A đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn; số máy điện thoại cơ quan: 02053.810.317 (Người nhận hồ sơ: 
đồng chí Lã Xuân Trường - Phó Chánh Văn phòng Sở ĐT:0979.860.818) 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao 
thông vận tải và được niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Giao thông vận tải 
Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận:  
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Thành viên HĐKTSH; 
- Các phòng, Ban thuộc Sở; 
- WEBSITE Sở; 
- Lưu: VT, VP.                                                            
 
                                                                                        

TM. HỘI ĐỒNG   
 CHỦ TỊCH  

 
 
                             
 
 

     Nguyễn Ngọc Thiều 
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