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Can ct'r Lust Viên ch(xc ngày 11am 2010; Lu.t stra di, b sung mt s diu
cüa Luât Can bO, cong chirc và Lu.t Viên chüc näm 2019;
Can cr Nghj djnh s 115/2 020-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phñ quy
djnh ye tuyên ding, sr dung va quãn l vien chic;
Can dr Thông tLr s 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cüa Bô Ni v ban
hành Quy chê to chirc thi tuyên, xét tuyen cong chic, viên chüc, thi nâng ngch
cong chi'rc, thi hoc xét thang h.ng chi'rc danh nghê nghip viên chIrc; Ni quy thi
tuyên, xét tuyên cong chüc, viên chüc, thi nâng ngch cong chirc, thi hoc xét thàng
hang chi'rc danh nghê nghip viên chüc;
Can cü Thông tu s 92/2021/TT'-BTC ngày ngày 28/11/2021 cUa B Tài
chInh quy djnh müc thu, ché d thu, np, quãn l và si'r diing phi tuyên dung, dir thi
nâng ngch, thäng hang cong chirc, vien chirc;
Can cir Quyt djnh s 13/2017/QD-UBND ngày 04/7/2017 cüa UIBND tinh
Däk Nông ye ban hành Quy djnh phân cap quãn l to chirc b may, biên ché và can
b, cong chirc, viên chrc tinh Däk Nông;
Can ciTr Quyt dinh s 214/QD-UBND ngày 05/02/2018 cüa UBND tinh Dk
Nông ye vic phê duyt Dê an bô trI, s't'r diing sinh viên là ngui dan tc thiêu sO
vào cong tác ti cac cc quan hành chInh nhà nu6c, don vi sir nghip thuOc UBND
tinh DakNông giai dotn 2018-2021;
Can cir Quyt djnh s 120/QD-UBND ngày 22/01/2021 cUa UBND tinh D.k
Nông ye vic giao so hrcmg nguYi lam huthig h.rcing tü ngãn sách Nba nuóc trong
các don vj sir nghip cong
chi tiêu biên chê các Hi có tinh chat dc thu tinh
DäkNông 11am 2021;
lap;

Can cr Cong van s6 1702/SNV-TCCCVC ngày 17/11/202 1 cUa Sâ Ni v11
tinh Däk Nông ye vic thông nhât kê hoch tuyên diing viên chüc va Kê hotch tiêp
nhân vào viên chirc;
Can ct'r Quyt djnh S
.-.S'QD-UBND ngày 18/11/202 1 cüa UBND thành
phô ye vic ban hành Kê hoach xét tuyên viên chi'rc s1r nghip cOng l.p (sir nghip
khác) thuc UBND thành phô Gia Nghia näm 2021;
Uy ban nhân dan thnh ph Gia NghTa thông báo xét tuyn viên chirc sir
nghip cong 1p (sir nghip khãc) thuc UBND thành phO Gia Nghia nãm 2021 nhu
sau:
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1. Chi tiêu, hInh thü'c tip nhn vào viên chfrc Di quãn 1? trt tr cãnh
quan do thi thành ph:
- Chi tiêu: 01 chi tiêu.
- HInh thü'c: Tip nhn trung hcip dc bit vào viên chuxc.
2. V tn vic lam, tiêu chun, diu kin tip nhn:
a) Vj trI vic lam: Xi'r 1 vi phm hành chInh linh virc trt t1r xây dirng
(Gzri kern theo Phu lyc so' 1)
b) Di ti.icmg quy djnh tai dim a khoãn 1 Diu 13 Nghi dinh s
115/20201ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü: Ngthi dang k hçip dông lao
dng lam vic chuyên môn, nghip vi trong don vj sr nghip cong 1p hoc don
vj s1r nghip ngoài cOng 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut có It nhât 05 näm cong
tác a vj trI vic lam yêu cau trInh d dâo tao dai hc trâ len phü h?p vai yeu cau
vj trI vic lam can tuyên và có dóng bào hiêm xã hi bAt buc (không kê thai
gian tp sir, thu vic, nêu có thai gian dóng bão hiêm xA hi bat buc không lien
tiic ma chua nhn trçl cap bAo hiêm mt lan thI di.rçc cong don, kê Ca thai gian
cOng tác nêu có tri.rac do a vj trI cOng vic thuc các dôi tuqng trên).
c) Dat yêu cu v nAng 1irc, trInh d, k5' nAng theo khung nàng lirc vi trI
vic lam.
- Co phm chit chInh trj, phm chit dao düc, duçic dánh giá hoàn thành
chüc trách nhim vli duqc giao trong qua trInh cong tác.
- Không trong th?ii gian bj xem xét kS' lu.t hoc dang bj thi hành k lut
cUa co quan có thâm quyên, dang bj truy ciru trách nhim hInh sir; dang chap
hành bàn an, quyêt djnh ye hInh sir cüa Tôa an; dang bj áp diing bin pháp xi'r 1
hành chinh dua vào Co s cai nghiên bAt buc, dua vào co sa giáo dic bAt buQc,
dua vAo tnrang giáo duo'ng.
- Dü tiêu chun cüa hang viên chirc txong l'rng vâi vj trI vic lam c.n tip
nhân:
+ Co bang t& nghip Dai h9c tr& len chuyôn ngAnh Lu.t;
+ Chirng chi: Co trInh d tin h9c dat chun k5' nAng sr ding cOng ngh
thông tin co bàn theo quy djnh tai Thông ttr sO 03/2014/TT-BTTTT ho.c trInh
dO ttrcing dixong; có trInh d ngoi ng bc 2 (A2) theo quy djnh tai Thông tu so
01/2014/TT-BGDDT hoc trInh d tuong duong hoc tiêng dan tc thiêu sO.
3. H so' cüa ngu'ô'i d nghj tip nhn vào lam viên chfrc
- Don dAng k tip nhn vào lam viôn chuc (theo mu);
- So yu l ljch viên chuc theo quy djnh hin hành duçic 1p chm nht là
30 ngày truâc ngày np ho so tiêp nhn, cO xác nhn cUa co quan, to chuc, don
vj fbi cong tác;
2

3

'
I,

- Bàn sao các van bang, chüng chi theo yêu cAu cüa vi trI vic lam can
tuyên;
- Giy chfrng then sue khóe do co quan y t có thm quyn cp chm nht
là 30 ngày truâc ngày np ho so tiêp nhn;
- Bàn tir nhn xét, dánh giá hang nàm cüa don vj s1r d1ing lao dng trong
thii gian hcp dông lao dng, có dóng bão hiêm xà hi bat buc.
- Bàn xáe then thii gian cña nguii lao dng tham gia dóng Bão hirn xã
hi cüa Co quan Bào hiêm xâ hi cap huyn.
- 02 phong bI có dan tern có ghi rO h ten, dja chi, s din thoi ngu1i
nhân.
4. Thri gian dr kin tip nhn hi) so': 30 ngày, trong gRi hành chInh (dr
kiên tiêp nhn ho so ké ti.'r ngày 18/11/2021 den hét ngày 17/12/2021).
5. No'i tip nhn hi) so': Tai phông Ni vi thành ph Gia Nghia, s 02,
du?ing Vô Van Tan, phu?mg NghTa Tan, thành phô Gia NghTa, tinh Dàk Nông.
6. L phi dir tuyn: Mi'rc thu l phi dir xét tuyn th?c hin theo quy djrih
tai Thông ti.r
92/2021/TT-BTC ngày ngày 28/11/2021 cüa Bô Tài chinh quy
djnh müc thu, chê d thu, np, quãn l và sà diing phi tuyên diing, dr thi nâng
ngch, thäng hing cong chüc, viên chüc.
so

Liru : Dl bilt thông tin chi tilt vl tiêp nhan vào viên chic Di Quán lj trt
tr cánh quan do thj thành phO Gia Nghta nàm 2021, thI sinh dàng kj dr tuyên tham
kháo them Kê hogch tiêp nhqn vào viên cht'c Dç5i Quán trç2t ty cánh quan dO thj
thành phô Gia NghTa näm 2021 ductc dáng
trên trang thông tin din ti'r thành
phó Gia NghTa tgi dja chi: http://jianjohia. daknong. jov. vii
tat

Trên day là Thông báo tip nhn vào viên chüc Dti Quãn l trtt tix cành quan
do thj thãnh phô Gia Nghia näm 2021. Khi có thay dôi
ni dung thông báo xét
tuyn, UBND thành phô sê thông báo xét tuyên bô sung theo quy djnh./.
ye

No'i n/i tin:

,:

t:

- UBND tinh Dk Nong (b/c);
I/../( /T
- Sâ Ni viii tinh Däk Nông (b/c);
j..4
- Báo Däk Nong (nh& thông báo);
:
\
- TT. Thành üy (b/c);
- TT. I-IDND thành phô (b/c);
- CT, các PCT UBND thãnh phô;
- Phông Ni vi,i thành phô (Niêm yet);
- Các ca quan, dcm vj thuc UBND thành ph;
- UBND các xã, phi.rng;
- Trung tam VU - TT và TI' thành phô (thông bao);
- Trang thông tin din tCr thành phô (dang tài);
- Ltru: VT, NV(ThU 03b).
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THANH PHO GIA NGHIA

BANG NHU CAU TIEP NHAN VAO LAM VIEN CHI5C
DQI QUAN L TRT TJ CANH QUAN DO THI THANH PHO GIA NGHIA
(Kern theo K hoqch s&Lt 14 4/KH-UBND ngày .L.Z.. tháng.J.Lnarn 2021 cza UBND thànhpho' Gia NghTa)
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Di Quãn 1 Trât
cãnh quan do thi
thành ph6

Xir pht vi
phm hành
chInh trong
linh virc trât t
xay dirng
(Viên chCre
hng III, ngch
chuyên viOn,
ma ngch
01.003)
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Dai hoc trô len

ChuyOn
ngành
dào tao

LuOt

Tin hçc

Yêu cu khäc

Ngoi ngfr

Thãm niên cong
tác

Dánh giá qua trmnh cong
tác 03 nàm

Co It nht 05 näm
Cong tác V trI vic
Tiêng Anh bc 2 (A2)
Chüng chi Crng dung theo khung nang 1rc lam 'eu cu trInh dO
dào tao dai h90 tr&
CNTT cq bàn
ngoi ngI theo theo
lei
hU hçrp Va! yeU Drac dánh giá hoàn thành t&
(Hoc chOng chi
thông tu 01/2014/TTnhiêm vu trâlên
aU v trI vic lam
A,B,C)
,
BGDDT (Ch(rng chi
can tuyên Va có dOng
Anh van B trà IOn)
bão hiOm xa hOi bt
buôc

