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Thực hiện Công văn số 496/SNV-TCCB&CCVC ngày 22/3/2021 của Sở Nội 

vụ về việc tiếp nhận vào làm công chức; ngày 23/3/2021 Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội đã ban hành thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức gửi 

đến các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, đồng thời 

đăng tải Thông báo trên Báo điện tử Bắc Kạn, Cổng thông tin điện tử của Sở; 

Trên cơ sở thông báo, đến hết 16h30’ ngày 01/4/2021, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức. 

Để thực hiện việc tiếp nhận vào làm công chức theo đúng quy định, yêu cầu đảm 

bảo công khai, minh bạch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo Sở Nội 

vụ nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức của Sở như sau: 

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 công chức thuộc Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội. 

2. Vị trí tiếp nhận: Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ 

nạn xã hội (tham mưu Quản lý nhà nước về công tác Giảm nghèo). 

3. Về hồ sơ đề nghị tiếp nhận 

- Họ và tên: Trần Thị Va – Sinh ngày 27/5/1982 

- Đơn vị công tác hiện nay: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn 

- Về thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành, có xác nhận của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; 

+ Bản sao các văn bằng (bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh; bằng thạc sĩ Quản lý kinh tế); chứng chỉ bồi dưỡng (ngoại ngữ; tin học; 

quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, tiến dân tộc thiểu 

số, chứng chỉ công tác xã hội) theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.  

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; 

+ 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 có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công 

tác. 

+ Bản sao các quyết định (nguồn nhân sự có nguồn tuyển dụng là viên chức): 

Quyết định tuyển dụng viên chức; quyết định về việc điều động, tăng cường viên 

chức, quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành 

chế độ thử việc; quyết định nâng bậc lương gần nhất. 

(Gửi kèm thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021, biên 

bản về việc nhận hồ sơ, 02 bộ hồ sơ của viên chức đề nghị tiếp nhận vào làm công 

chức, Biểu đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức, Biểu danh sách đề nghị 

tiếp nhận vào làm công chức) 

Vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh để thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm công chức theo quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản bản điện tử: 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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