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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi một số điều của Quy định về tuyển dụng công chức trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND 
03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy 

định những người là công chức; 
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 Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi 

một số điều 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 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị 
trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;

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 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính 
phủ quy định những người là công chức; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 674/TTr-SNV ngày    
21 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về tuyển dụng công chức trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND 03/9/2014 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

   Số: 37/2017/QĐ-UBND          

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Lào Cai, ngày 15 tháng 12 năm 2017
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1. Điểm b khoản 1 Điều 8 được sửa đổi như sau:
“b) Người dân tộc thiểu số được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển 

hoặc xét tuyển;”
2. Điểm a khoản 2 Điều 9 được sửa đổi như sau:
“a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành 

không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại 

học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.”
3. Điểm a khoản 2 Điều 11 được sửa đổi như sau:
“a) Căn cứ kế hoạch tuyển dụng công chức được phê duyệt, người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị dự kiến bố trí công chức sau khi được tiếp nhận thực hiện: Thông 
báo rộng rãi nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển trên phương tiện 
thông tin đại chúng (trong thời hạn 20 ngày làm việc) để các cá nhân có đủ điều 
kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển; tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển; tổng hợp 
danh sách thí sinh đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kèm 
theo hồ sơ của người dự tuyển để thực hiện quy trình tiếp nhận theo quy định;”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong


