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So:LL4.3/TB-uBND

Gia NghI'a, ngày.-J.. . tháng. .LL. nàm 2021

THÔNG BAO
Xét tuyn viên chüc siy nghip cong 1p
(sir nghiçp khac) thu9c UBND thanh pho Gia Nghia nam 2021
A

-

Cn cCr Lut Viên chi'rc ngày näm 2010; Lut sra di, b sung môt s diu
cUa Luât Can bQ, cong chirc và Lut Viên chrc näm 2019;
Can cir Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cUa ChInh phU quy
djnh ye tuyên dung, sir ding và quãn 1 viên chic;
Can cü Thông tu s 06/2020/TT-BNV ngày 02/1 2/2020 cüa B Ni vit ban
hành Quy chê to chi'rc thi tuyên, xét tuyên cong chirc, viên chi.'rc, thi nâng ngch
cong chüc, thi ho.c xét thäng hng chirc danh nghê nghip viên chüc; Ni quy thi
tuyên, xét tuyên cOng chirc, viên chIrc, thi nãng ngch cong chrc, thi hoc xét thäng
hng chüc danh nghê nghip viên chi'rc;
Can ci.'r Thông tu s 92/2021/TT-BTC ngày ngày 28/11/2021 cia B Tài
chInh quy djnh müc thu, chê d thu, np, quán 1 và sü dicing phi tuyên ding, dr thi
nâng ngch, thang htng cOng chrc, viên chirc;
Can cr Quyt djnh s 13/2 017/QD-UBND ngày 04/7/20 17 cüa UBND tinE
Dàk Nông ye ban hânh Quy djnh phán cap quán 1 to chiic bc may, biên chê và can
b, cOng chirc, viên chüc tinh Dak Nông;
Can ci.'r Quyt djnh s 214/QD-UBND ngày 05/02/2018 cüa UBND tinhDk
Nông ye vic phê duyt Dé an bô trI, sü dicing sinh vien là ngithi dan tOc thiêu vào
cOng tác tai các co quan hãnh chInh nha nuâc, dcm vj si nghip thuc UBND tinE
D.kNônggiai do?n 2018 -2021;
so

Can cü Quy& djnh s 120/QD-UBND ngày 22/01/2021 cUa UBND tinh Dk
Nông ye vic giao
lugng ngui lam huO'ng luang tir ngãn sách Nhà nuOc trong
the dan vj sir nghip cong
chi tiêu biên chê các Hi có tInh chat dc thu tinh
DäkNOng näm 2021;
so

lap;

Can cr Cong van s 1702/SNV-TCCCVC ngày 17/11/202 1 cüa S& Ni vit
tinh Dãk Nông ye vic thông nhât kê hoch tuyên dçing viên chi.Trc và Ké hoch tiêp
nhn vào viên chüc;
Can ci.'r Quyt djnh soia.5/QD-UBND ngày 18/11/2021 cüa UBND thành
phO ye vic ban hành Kê hoach xét tuyên viên chüc sir nghip cong Ip (sir nghip
khac) thuc UBND thành phô Gia Nghia näm 2021;
Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia thông báo xét tuyn viên chuxc sir
nghip cong 1p (sir nghip khác) thuc UBND thành phô Gia Nghia näm 2021 nhu
sau:
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I. ChI tiêu tuyn diing: 05 chi tiêu (güi kern nhu cu tuyé'n dyng theo vj trI
viêc làm.)

- Trung tam Van hóa - Th thao vã Truyn thông: 02 chi tiêu.
- Di Quan 1 trt tr cãnh quan do thj: 03 chi tiêu.
II. HInh thile và ni dung tuyn di1ing
Thrc hin theo quy djnh tai Di&u 11 Nghj djnh 115/2020/ND-CP ngày
25/9/2020 cüa ChInh phU.
1. HInh thüc tuyn dyng: Thirc hin thông qua hInh thirc xét tuyn.
sau:

2. Ni dung xét tuyn: Xét tuyn viên chixc ducvc thirc hin theo 02 vông nhu
2.1.Vôngl

Kim tra diu kin dir tuyn tti Phiu däng k dir tuyn theo yêu cu cUa vi
trI viêc lam can tuyên, nêu dap irng dü thI nglx&i dx tuyen duçic tham di vông 2.
2.2. Vông 2: Thirc hin theo quy djnh tai khon 2 Diu 9 Nghj djnh
1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü nhu sau:
a) Hmnh tbirc thi: Can cü vào tInh chit, däc dirn và yêu cu vi tn viêc lam cn
tuyen, ngui drng dau c quan, dcm vj có thâm quyên tuyen dicing quyêt djnh mQt
trong ba hInh thirc thi: Phóng van, thrc hành, thi viêt. UBND thành phô Gia Nghia
chçn hInh thüc thi: Phông van.
b) Ni dung thi: Kim tra các kin thi'rc, k5' näng boat dng ngh nghip
ngui dir tuyen theo yêu câu vj tn vic lam can tuyen.
Ni dung thi chuyên môn, nghip vii chuyên ngành phãi can ctr vào nhim
tiêu chuân ye nang 1irc chuyên môn, nghip vii cüa chirc danh nghê nghip viên
chüc và phãi phü hqp vâi yêu câu vj trI vic lam can tuyen diing; trong cüng mt kS'
thi tuyên, neu các vj tn vic lam yêu câu trInh d chuyên môn, nghip vii khác nhau
thI c quan, don vi có thâm quyên tuyên dicing vien chi.'rc phái to chi'rc xây dirng các
dé thi mon nghip vi chuyên ngành khác nhau ti.rang üng vOi yêu câu cUa vj trI vic
lam can tuyên.
viI,

c) Thii gian thi: Thi phOng vn 30 phüt (tnrc khi thi phOng vn, thI sinh dr
thi có không qua 15 phüt chuân bj).
d) Thang dim: 100 dim. Không thirc hin vic phüc kháo di vi kt qua
phOng van.
III. Diu kiin dàng k dr tuyn.
1. Diu kin tuyn dyng theo quy dlnh tii Diu 22 Lut Viên chfrc: Nguii
có dü các diêu kin sau day không phân bit dan tc, nam nü, thành phân xa hi, tin
nguöiig, ton giáo duqc dang k dir tuyên viên chi'rc:
a) CO qu& tjch Vit Nam và cu trü tai Vit Nam;
b)Ti'rdü 18tuitrâlên;
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c) Co don däng k)' dir tuyén;
d) Co 1 ljch rO rang;
d) Co van b.ng, chi'rng chi dào t?o phü hçp vdi vj trI vic lam;
e) Dü sue khoê d thirc hin cong vic hoc nhim vii;
g) Dáp Crng các diu kin khác theo yeu cu cüa vi tn vic lam do don vj sir
nghip cong l.p xác djnh nhi.rng không duçyc trái vâi quy djnh cüa pháp luât.
2. Nhii'ng ngtrôi sau day không dtrçc dáng k di tuyn viên chü'c:
a) Mt nang lirc barth vi dan sir hoe bj hn ch nàng lirc hành vi dan sr;
b) Dang bj truy ciru trách nhim hInh sir; dang chp hành ban an, quyt djnh
ye hInh sir cüa Tôa an; dang bj ap ding binpháp xir l hành chInh dim vao c sâ
Cal nghin bat buc, dira vào Co s giáo diic bat buOc, dua vào trung giáo duOng.
3. Xác dnh nglroi trüng tuyn trong k5' xét tuyên viên chñ'c theo quy
dlnh ti fflu 12 Ngh dlnh 115/20201ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü
a) Ngui trüng tuyn trong kS' tuyn dyng viên chCrc phài có dü các diu kin
sau:
- Co kt qua dim thi ti vông 2 dt tr 50 dim trô len.
- Co s dim vOng 2 cong vâi dim Iru tiên quy djnh ti Diu 6 Nghj djnh
11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phU (neu co) cao hon lay theo thu tr
diem tr cao xuông thâp trong chi tiêu duc tuyên diing cüa tung vj trI vic lam.
b) Tru&ng hçp có tr 02 nguii tri len có tng s6 dim vOng 2 cong vâi dim
tru tiên quy djnh tai Diêu 6 Nghj djnh 11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh
phü bang nhau a chi tiêu cuôi cüng cUa vj trI vic lam can tuyen thI nguai có két qua
diem thi vOng 2 cao hon là nguii tráng tuyên; neu van không xác djnh diiçic thi
ngui dung dâu Co quan, don vj cO thâm quyên tuyên diing viên chuc quyêt dnh
ngu?ii trüng tuyên.
c) Nguii không tnüng tuyn trong kS' tuyn d%lng viên chüc thành ph nàm
2021 không drcic bào lixu kêt qua thi tuyên cho các kS' thi tuyên lan sau.
4. Di tuçrng và dim tru tiên theo quy djnh tii Diu 6 Ngh d!nh
115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 ella Chinh phü
4.1. D6i tuçing và dim iru tiên trong tuyn diing:
- Anh hUng Lirc h.rcing vU trang, Anh hUng Lao dng, thuong binh, ngui
huang chInh sách nhu thuong binh, thuong binh loai B: Ducic cong 7,5 diem vào kêt
qua diem vOng 2;
- Ngui dan tOe thiu s& sT quan quân dOi, sT quan cong an, quân nhân
chuyên nghip phiic vien, ngi.thi lam cong tác cci yêu chuyên ngành, h9c viên tot
nghip dào to si quan di,r bj, tOt nghip dào to Chi huy truàng Ban Chi huy quân
sr cap xã ngành quãn s1r co sa dugc phong quân ham si quan d%r bj da dang k
ngch sT quan dir bj, con lit sT, con thucing binh, con bnh birth, con cUa ngui
huang chlnh sách nhu thuong binh, con cUa thiro'ng binh loui B, con dé eUa nguii
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hot dQng kháng chin bj nhim chat dc hóa hçc, con Anh hO.ng Lirc lucmg vu
trang, con Anh hung Lao dng: Ducc cong 5 diem vào kêt qua diem vông 2;
- Ngu&i hoàn thành nghTa vii quân sir, nghia vi tham gia cong an nhân dan,
dOi viên thanh niên xung phong: Duçc cQng 2,5 diem vào kêt qua diem vOng 2.
4.2. Nhfthg ngirôi thuc nhiu din u'u tiên quy d!nh
Tru&ng hçip nguii dr thi tuyn hoc dr xét tuyn thuc nhiu din un tiên
quy djnh thI chi dugc cong diem tru tiên cao nhât vào kêt qua diem vông 2.
IV. L phi tuyn diing: Müc thu l phi dr xét tuyn thirc hin theo quy djnh
ti Thông tu so 92/2021/TT-BTC ngày ngày 28/11/2021 cña B Tài chInh quy djnh
mirc thu, chê dt thu, np, quãn l và sir d%ing phi tuyên diing, dir thi nâng ngch,
thang hang cong chirc, viên chüc.
V. Thôi gian, dja dim nhn phiu dãng k diy tuyn
- Thôi gian: Tr ngày 18/11/2021 - 17/12/202 1 (trong gi& hành chInh).
- D!a dim: Phông Ni vi thành ph Gia NghTa, s 02 VO Van Tan, phu&ng
Nghia Tan, Thành phô Gia NghTa, Tinh Dk Nông, so din thoai: 026 13.705050.
Lun
bilt thông tin chi tilt v xét tuyln viên ch&c sc nghip cong 1p (sr
nghip khác)cia UBND thànhphó Gia Nghra nám 2021, thI sinh dãng k3 dt tuyên
(sr nghip khác)
tham kháo them Ké hoqch tuyên dyng viên ch&c sr nghip cong
cüa UBND thành phO Gia Nghta näm 2021 dirctc däng tái trên trang thông tin din
h'r thànhphô Gia Nghia tgi dja chi: I,ttp://f?ianj'hia.dakno,lf?.J'ov.vn
:

ol

icp

Trên day là Thông báo tuyn xét tuyn viên chirc sr nghip cong l.p (sr
ni
nghip khac) cüa UBND thành phô Gia Nghia näm 2021. Khi co thay dôi
dung thông báo xét tuyên, UBND thành phô sê thông báo xét tuyên bô sung theo quy
djnh./.
ye

HU TICH

Ncri nI:n:
- UBND tinh Dâk Nông (b/c);
- Sci Ni viii tinh Däk Nông (b/c);
- Báo Däk Nong (nhi thông báo);
- TT. Thành ñy (b/c);
- TT. HDND thành phô (b/c);
- CT, các PCT UBND thành phô;
- Phông NOi viii thành phô (Niêm yet);
- Các ccr quan, dan vi thuc UBND thành ph6;
- UBND các xã, phithng;
- Trung tam VH - TT và TT thành ph (thông bao);
- Trang thông tin din ttr thành phô (dang tâi);
- Liru: VT, NV(ThÜ 03b).
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CAC DOT VI
(Kern theo Thôg1iio

TT

01

02

Ten don vi

Trung tam Van hóa Th thao và Tmyn
thông thành ph6

Di Quàn I Trt tr
cãnh quan th
thành ph6

Vi trI
Chi
viêc lam
tiêu
can
tuyen
tuyen
dung
ditng

/TB-UBND ngày

B m6n

...L.. thángjL nám 2021 cáa UBND thành ph Gia NghI'a)

Chi
tiêu
tuyen Yêu ca u
dijng ye trInh

Diu kiin, tiêu chun dãng k dr tuyn

Chuyên
ngành dào
t3o

Yeu can
khãc
Tin hçc

Ngoi ngu

Phu trách Van hóa Cu sâ
(Phiicmg pháp viên hang III,
Ma ngch: V.10.06.20)

Dai h90 Ira
len

Cáo nhóm
ngành Van
hóa

Chrng chi Crng diing Ting Anh bc 2 (A2) theo khung näng lirc ngoi
CNTT ca bàn (Hoc
ngr theo theo thông ttr 01/20 14/TT-BGDDT
ching chi A,B,C)
(Chirng chi Anh van B trâ len)

Hành chInh - Tng hcrp (Viên
chfrc hang III, ngch chuyên
vien, ma ngch 01.003)

Các nhOm
Di h9c trâ ngành Khoa
len
hoc - Xä hôi
và nhân van

Chi'rng chi frng dung Ting Anh bc 2 (A2) theo khung nang 1rc ngoi
CNTT ca bàn (Hoc
ng& theo theo thông ti.r 01/201411'T-BGDDT
chirng chi A,B,C)
(Chfrng chi Anh vAn B trà len)

Tham mini x& 1 v trât tir
xây dmg (Viên chrc hang III,
ngch chuyen viên, mA ngch
0 1.003)

Di h9c trâ
len

Chmg chi irng dxng Tiêng Anh bc 2 (A2) theo khung nAng 1irc ngoai
CNTT ca bàn (Hoc
ngO theo theo thông ti.r 01/2014/TI-B GDDT
chirng chi A,B,C)
(Chirng chi Anh vAn B trà len)
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Giao thông
4n tãi, Tài Chcrng chi ing diing Ting Anh bc 2 (A2) theo khung nang lirc ngoi
Dai hQc trô
nguyen - Môi CNTT ca bàn (Hoc
ngtheo theo thôngtu 01/2014/TT-BGDDT
len
truäng, Diên,
chfrng chi A,B,C)
(ChCrng chi Anh vAn B trâ ten)
Luât

Thammruxrlvtrâttu
giao thong(Vien chcrc hang
III, ngch chuyen viên, mA
ngach 0 1.003)
K toán (Vien chirc hang 111,
ngch K toári viên, mA ngach
06.031)

Lut, Xây
dmg

I

Dai hoc trâ

K toán, Tài
chInh - Ngân
hang

Chüng chi rng ding Ting Anh bc 2 (A2) theo khung nAng lrc ngoai
CNTT ca bàn (Hoc
ngQ theo theo thông liz 01/2014111'-BGDDT
chirng chi A,B,C)
(Chmg chi Anh vAn B tth len)

