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QUYET DJNH
V vic ban hành K hoich xét tuyn viên chIrc s1r nghip
cong ip (sir nghip khác) thuc UBND thành ph Gia Nghia nãm 2021

UY BAN NHAN DAN THANH PHO GIA NGHiA
Can ci Lut T chic chInh quyJn dja phiro'ng nám 2015; Lut tha dó'i, M
sung rnç5t so diêu cüa Lut TO cht'cc GhInh phi và Luçt TO ch&c chInh quyén dja
phirong nãm 2019;
Can cü' Lut Viên chtc ngày nám 2010; Luát tha ddi, bd sung mt so diu
cia Luat Can b7, cong chz'c và Luçt Viên chtc nàm 2019;
Can thNghj cl/nh sc 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cza Chinhphü quy
cl/nh ye tuyên dyng, sir dung và quán l viên chi'c;
Can ci Thông tws 06/2020/TT-BNVngày 02/12/2020 cüa Bó N5i vy ban
hành Quy chê to chzc thi tuyén, xét tuyên cOng cht'c, viên ch'c, thi nâng nggch
cOng chz-c, thi hoc xét tháng hqng chzc danh nghê nghip viên chz'c; Nç5i quy
thi tuyên, xét tuyên cOng chzc, viên chzc, thi nâng nggch cOng chz'c, thi hoc xét
tháng hgng chzc danh nghê nghip viên chtc,
Can cii' Thong tu' sO 92/2021/T/T-BTC ngày ngày 28/11/2021 ca Bó Tài
chinh quy dinh mi2c thu, chê d thu, n5p, quán l) và si dyng phi tuyên dyng, dy'
thi náng nggch, tháng hgng cOng chic, viên ch&c;
Can ci Quyt cl/nh s 13/201 7/QD- UBND ngày 04/7/2017 cza UBND
tinh Dák NOng ye ban hành Quy cl/nh phán cap quán l tO ch&c b may, biên ché
và can bç5, cOng chá'c, viên chi'c tinh Däk NOng,
C'än cz.'c Quyé't cl/nh s 214/QD-UBND ngày 05/02/2018 cña UBND tinh
Dak Nóng ye vic phê duyt Dê an bO trI, th dung sinh viên là ngwài dan tc
thiêu sO vào cOng tác tgi các cci quan hành chInh nhà nu'O'c, don vj sy' nghip
thuç5c UBND tinh Dãk Nông giai do?n 2018 - 2021;
Gán ci Quylt cl/nh sO' 120/QD-UBND ngày 22/01/2021 ca UBND tinh
Dak NOng ye vic giao so htcmg ngir&i lam hu'Ong hroiig tü ngán sách Nhà nu'O'c
trong các &m v/ sy' nghip cOng lçp; chi tiêu biên ché các H5i cO tInh chat dc
thu tinh Däk NOng nám 2021;
Can c& Cong van sO' 1 702/SNV-TCCCVC ngày 17/11/2021 cia SàNQi vy
tinh Däk NOng ye vic thông nhât kê hogch tuyén dyng viên chic và Ké hoçich
tiêp nhán vào viên cht'c;
Xét cl nghj cia Trwàng phc3ng Ni vy thành pM tgi T& trInh sO' 212/TTrNVngày 17/11/2021.
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QUYET DJNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hoach tuyn ding viên
chCrc sr nghip cong 1p (sir nghip khac) cüa UBND thành phô Gia NghTa nAm
2021 (Co ké hoach chi tiét kern theo).
Diu 2. Quyt djnh cO hiu 1?c kê tr ngày k ban hành.
Chánh Van phOng HDND và UBND thành ph& Tnróng phOng Ni vçi
thành phô, Tru&ng phOng Tâi chInh và Kê hoch thành phô, Giám dôc Trung tam
Van boa, The thao và Truyên thông thãnh phô, Di trung Di quân 1 tr.t tir
cânh quan do thj; Thu tnr&ng các c quan, dcn vi có lien quan chju trách nhim
thi hành Quyet djnh nay.!.
Ncri nhn:
- Nhu Diu 2 (T/hin);
- UBND tinh Däk Nông (b/c);
- S Ni vii tinh Däk Nông (b/c);
- TT. Thành Uy (b/c);
- Ti'. HDND thành phô (b/c);
- CT, các PCT UBND thành pho;
- Phong NQI vii thanli pho (Niem yet);
- Các cc quan, don vi thuc UBND thânh phô;
- UBND các xã, phuôiig;
- Trang thông tin din tcr thành ph6 (dang tái);
- Báo Däk Nong;
- Luu: VT, NV(ThÜ 03b).
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc
THANH PHO GIA NGHA

KE HOACH
Xét tuyn viên chfrc s1r nghip cong 1p (str nghip khac)
thuc UBND thành ph Gia Nghia nám 2021
I. M!JC DId, NGUYEN TAd VA PH3M VI A DUNG
1. M 1zc dIch: T ch'Crc tuyn drng viên chirc nhm b sung s lugng, nâng
cao chat hrqng di ngü viên chüc cho các dcin vj sr nghip cong ip thuc
UBND thành phô Gia Nghia; dam bào nàng lijc chuyên môn, phâm chat dao dirc
tot, dung tiêu chuân chirc danh nghê nghip do Nhà nuâc quy djnh.
2. Yen dIu: Tuyn diving vào can cir vào chi tiêu dâ duçic phê duyt, dam
bão cong khai, minh bach, cong bang, khách quan và tuân thu các quy djnh cüa
pháp lust, dam bào chat hrçing dung vi trI vic lam, dung vj tn vic lam, dáp irng
vói nhu cau, nhim vii duçyc giao.
3. Phim vi áp thing: Các don vj sir nghip cong 1p thuc UBND thành
phô duçc UBND thành phô giao so luqng ngui lam vic.
II. T!NH H!NH sO L!1NG NGIIUI LAM VIC TRONG CAC
DO VI S!J' NGHIP CONG LP THANH pHO GIA NGHIA NAM 2021
S luçing nguii lam vic trong dn vi sij nghip thuc UBND thành pM
ducic giao nàm 2021 là 864 nguvi; trong do, UBND thânh phô giao CI1 the: Sir
nghip giáo dic cong 1p là 816 nguM, sir nghip khác là 48 ngui.
1. Tong s ngu'öi lam vic r các don vj sty nghip khác gi)m: 48 ngithi,
cuthê:
- Trung tam Van boa - Th thao và Truyn thông: 20 ngithi.
- Trung tam Djch vim k5 thut nông nghip: 13 ngu1i.
- Di Quãn l Tr.t tir cành quan do thj: 15 ngixi.
2. S hrqng ngirôi lam vic hin CO ti các do'n vj sty nghip khác: 41
ngithi; thiêu 07 ngu&i, trong do:
- Trung tam Van hóa - Th thao và Truyn thông: 18 ngu?i, thiu 02
ngYi.
- Trung tam Djch vii k thut nông nghip: 13 ngmrôi, thiu 0 nguäi.
- Di Quân l trt tir cãnh quan do thj: 10 ngui, thiu 05 ngithi.
III. NHU CAU TUYEN DUNG

/_
/

4
1. Tng s nhu cu tuyn dung di vói các don v si•r nghip khác
thuc UBND thành ph: 05 chi tiêu (gth kern theo nhu cáu tuyên dyng)
- Trung tam Van hóa - Th thao và Truyn thông: 02 chi tiêu.
- Di Quàn l trt tr cành quan do thl: 03 chi tiêu.
• A

A

A

A

2. Chi tieu tuyen diing vien chu'c Ia ngiro'i dan t9c thieu so theo Quyet
d!nh s 214/QD-UBND ngày 05/02/2018 cüa UBND tinh Oak Nông
Theo dim 2, mlic 2 phn IV cüa Quyt djnh s 214/QD-UBNID ngày
05/02/2018 cüa UBND tinh Däk Nông. Hin nay, UBND thành phO dã bô trI
vixqt chi tiêu ye sO luqng can b, cong chüc, viên ch'crc là ngui dan tc thiêu
cong tác tai các cci quail, don vj thuc UBND thành phô. VI 4y, UBNT) thành
phô không ru tiên chi tiêu dê tuyén ding ngLthi dan tc thiêu
các thI sinh là
ngthi dan tc thiêu dir tuyen canh tranh.
IV. DIEU KIN, NHU CAU TUYEN DUNG
so

so;

so

1. Diu kin tuyn dung theo quy dnh ti Diu 22 Lut Viên chuc:
Ngtx&i có dü các diêu kin sau day không phân bit dan ttc, nam nCr, thành phân
xã hi, tin ngung, ton giáo diiçc clang k dr tuyên viên chüc:
a) Co quc tjch Vit Nam và Cu trü tai Vit Nam;
b)Tüdü 18tuitthlén;
c) Co don clang k dir tuyn;
d) Co i ljch rO rang;
d) Co van bang, chirng chi dào tto phü hçip vâi vi trI vic lam;
e) Dü süc khoè d thc hin cong vic ho.c nhim v11;
g) Dáp frng các diu kiin khác theo yêu c.0 cüa vj trI vic lam do don vj
sr nghip cOng 1p xác djnh nhung không dirqc trái vâi quy djnh cüa pháp lut.
2. Nhü'ng ngirôi sau day không du'çrc dãng ky dr tuyn viên chá'c:
a) Mt näng lc hành vi dan

hoc bj han ch nàng lirc hành vi dan sir;
b) Dang bj truy ciu trách nhim hinh sir; clang chip hành bàn an, quyt
djnh v hInh sir cüa TOa an; clang bj áp diing bin phap xi'r l hành chinh dua vào
co s cai nghiên bat buc, dim vào co s giáo diic bat buc, dua vào trithng giáo
duorng.
sv

V. H!NH THIC VA NQI DUNG TUYEN DVNG
Th%rc hin theo quy djnh tai Diu 11 Nghj djnh 11 5/2020/ND-CP ngày
25/9/2020 cüa Chinh phU.
1. HInh thuc tuyn dirng: Thirc hin thông qua hInh thirc xét tuyn.
2. Ni dung xét tuyn: Xét tuyn viên chüc dugc thirc hin theo 02 vOng
nhu sau:
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2.1. Vông 1
Kim tra diu kin dir tuyn tii Phiu dàng k dir tuyn theo yêu câu cüa
vi trI vic lam can tuyên, nêu dáp üng dü thI nguii di,r tuyên dtzgc tham dir vông
2.
2.2. Vông 2: Thrc hin theo quy djnh t.i khoãn 2 Diu 9 Nghj djnh
1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü nhu sau:
a) HInh thirc thi: CAn c1r vâo tInh ch.t, dc dim va yeu cu vj trI viêc lam
can tuyên, nguäi dirng dâu ccy quan, dn vj có thâm quyên tuyên diing quyêtdjnh
mOt trong ba hInh thüc thi: Phóng van, thirc hành, thi viêt. UBND thành phô Gia
NghTa ch9n hInh thüc thi: Phông van.
b) Ni dung thi: Kim tra các kin thirc, k5 näng hoat dng ngh nghip
nguôi dir tuyên theo yêu câu vj trI vic lam can tuyên.
Ni dung thi chuyên môn, nghip vi chuyên ngành phãi cAn cir vâo nhim
v, tiêu chuân ye nAng lirc chuyên rnôn, nghip vi cia chrc danh nghê nghip
vien chi'rc và phãi phü hcrp vOi yêu câu vi trI vic lam can tuyên dicing; trong cüng
mt k' thi tuyên, nêu các vj trI vic lam yêu câu trInh d chuyên môn, nghip vii
khác nhau thI co quan, don vj Co thâm quyên tuyên ding viên chirc phãi to chirc
xay dirng các dê thi mon nghip vli chuyên ngành khác nhau ti.rang rng vói yêu
câu cüa vj trI vic lam can tuyên.
c) Thôi gian thi: Thi phOng vn 30 phüt (trithc khi thi phOng vn, thI sinh
dir thi có không qua 15 ph& chuân bj).
d),Thang dim: 100 dim. Không thirc hin vic phüc khão di vói kt qua
phOng van.
3. Xác djnh ngirô'i trüng tuyn trong k)r xét tuyn viên chfrc theo quy
djnh ti Diu 12 Nghj d!nh 115/20201ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü
a) Ngithi trüng tuyn trong k' tuyn diing viôn chi'rc phãi có dü các diu
kin sau:
- Co kt qua dim thi ti vOng 2 dt tir 50 dim tth len.
- Co s dim vOng 2 cong vâi dim ixu tiên quy djnh tti Diu 6 Nghj djnh
1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cUa ChInh phü (neu có) cao hon lay theo thir
tr dim tir cao xung thp trong chi tiêu duçic tuyên diing cüa tmg vi trI vic
lam.
b) Tnsing hçxp Co tir 02 ngi.thi tr& len có tOng so diem vOng 2 cong vâi
diem iru tiôn quy djnh ti Diêu 6 Nghj djnh 11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020
cña ChInh phü bang nhau a chi tiêu cuôi cüng cüa vj trI vic lam can tuyên thi
ngi.thi có kêt qua diem thi vOng 2 cao hon là ngtthi trng tuyên; nêu van không
xác djnh &rçic thI nguôi drng dâu co quan, don vj có thâm quyên tuyên diing
viên chüc quyêt djnh ngu&i trüng tuyên.
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c) Ngisô'i không trüng tuyn trong kS' tuyn diing vien chi'rc thành ph näm
2021 không duçc bâo km két qua thi tuyên cho các kS' thi tuyên lan sau.
4. Di tuqng và dim u'u tiên theo quy d!nh tii Diu 6 Ngh djnh
115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü
4.1. IMi ttrçrng vã diem u'u tiên trong tuyn diing:
- Anh hung Lirc hrqng vci trang, Anh hung Lao dng, thirnng binh, ngithi
hi.r&ng chInh sách nhu' thizcmg binh, thucing binh loai B: Dizcc cong 7,5 diem vào
kêt qua diem vông 2;
- Nguii dan tc thiu s, si quan quân di, si quan cong an, quân nhân
chuyên nghip phiic viên, nguôi lam cong tác Co yêu chuyên ngành, hçc viên tot
nghip dào tao sT quan di bj, tOt nghip dâo tao Chi huy tnthng Ban Chi huy
quân s1r cap xã ngành quân sir co s& dtigc phong quân ham si quan dr bj dã dang
k ngch sT quan dir bj, con lit si, con thrnmg binh, con bnh binh, con cüa
ngud hithng chInh sách thu thuong binh, con cüa thirong binh loai B, con dé
cUa nguii hoat dng kháng chiên bj nhim chat dc hóa h9c, con Anh hung Lirc
luçing vu trang, con Anh hUng Lao dng: Duçic cong 5 diem vào kêt qua diem
vông2;
- Ngixi hoàn thành nghia vi quân sij, nghTa vi1 tham gia cong an nhân
dan, di viên thanh niên xung phong: Dugc cong 2,5 diem vào kêt qua diem
vông2.
4.2. Nhfrng ngu'ôi thuc nhiu din uru tiên quy djnh
Tnr&ng hqp ngi.rii dir thi tuyn hoc dir xét tuyn thuc nhiu din uu tiên
quy djnh thI chi ducc cong diem uu tiên cao nhât vào kêt qua diem vông 2.
VI. HOI BONG XET TUYEN VIEN CHUC
1. Hi d1ng xét tuyn viên chü'c: Thành 1p theo Diu 8 Nghj djnh s
1 15/2020/ND-CP.
Hi dng xét tuyn viên chCrc sr nghip cong 1p thành ph Gia NghTa
nàm 2021 có 05 hotc 07 thành viên gôm:
a) Chü tjch Hi dng: ChU tjch UBND thành ph&
b) Phó ChU tjch Hi dng: Trueing phông Ni v11 thành ph - Phó ChU
tjch Hi dông.
c) Các Uy viên Hi dng xét tuyn viên chi'rc:
+ 01 cOng chi'rc phii trách cong tác th chuc, can b, cong chUc, viên chirc
cUa phông Ni vii, thu k Hi dông;
+ Các Uy viên khác: ThU truâng các don vj sir nghip có vj trI tuyên
diing; các phông, ban có lien quan.
2. Thm quyn cüa Hi ding xét tuyên.
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- Hi dng xét tuyn viên chic lam vic theo nguyen tc tp th& quyt djnh
theo da
Truàng hcrp có
' kiên bang nhau thI quyêt djnh theo ' kiên cüa
Chü tjch HOi dông. Hi dông xét tuyên viên chirc có thim v, quyên hn sau
day:
so.

so

+ Thành 1p các Ban giüp vic gm: T ghip vic, Ban Kim tra h so däng
k dr tuyên, Ban kiêm tra sat hch de thrc hin phOng van hoic sat hch;
+ T chüc thu phi dr tuyn và si:r ding phi dir tuyn theo quy djnh cüa pháp
luât;
- T chi'rc kim tra h so däng k) dir tuyn, t chüc phông vn tti vông thi
thir 2, châm diem phöng van hoc thirc hành.
- Báo cáo UBND thành ph kt qua xét tuyn d xem xét trInh S Ni vi
quyêt djnh cOng nhn kêt qua xét tuyên;
- Giài quyt khiu ni, th cáo trong qua trInh t chrc xét tuyn (nu

co).

VII. TIEP NIIiN PHIEU BANG KY DI)' TUYEN, L PH! DI)'
TUYEN
1. Thii gian nhn Phiu däng k d1r tuyn là 30 ngày k tr ngày thông báo
xét tuyên cOng khai trên phuong tin thông tin di chüng, trên Trang thông tin
din tir cüa UBND thành phô tai dja chi http://gianghia.daknong.gov.vn.
2. Dja dim nhn phiu däng k dir tuyn: Tti phông Ni vij thành ph
Gia Nghia, 02, du&ng VO Van Tan, phuèng NghTa Tan, thánh phô Gia NghTa,
tinh Dk Nông.
so

3. L phi dir tuyn: Müc thu l phi dr xét tuyn thrc hin theo quy djnh
tai Thông tu
92/2021/TT-BTC ngày ngày 28/11/2021 cüa B Tài chInh quy
djnh müc thu, chê d thu, np, quail i và sCr diing phi tuyên ditng, dir thi nâng
ngch, thàng hng cong chc, viên chüc.
so

VIII. DI)' MEN TH(fl GIAN TO CH1i'C
Sau khi Co van bàn thrn djnh, thng nht K hoach tuyn diing cüa Sà
Ni vi tinh, UBND thành phô Gia NghTa dr kiên thai gian to chic xét tuyên
viên chi'rc sr nghip cong 1p (sir nghip khac) thuc thành phô Gia Nghia näm
2021 cuthênhusau:
STT

1

A•

A

NQ1 dung Cong

•A
Vice

Dr kien tho'i gian

Ban hành Thông báo t chüc
tuyên diing viên chi'rc sir Dir kiên ngày 18/11/202 1
nghip thành phô Gia Nghia

.

Ghi chu
Khoân 1 Diu 14
Nghj djnh
11 5/2020/ND-CP
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2

3

4

30 ngày k tr ngày thông
báo tuyên diing
Phát hành và tip nhân Phi&i
däng k dr tuyên và ho so xét
(d.r kin tü ngày
tuyên.
18/11/2021 dn hêt ngày
17/12/2021)
Thânh 1p Hi dng xét tuyn
viên chüc sir nghip cong 1p
thuc UBND thành phô Gia
Nghia näm 2021 và các b
phn giñp vic Hi dng xét
tuyên; thành 1p Ban Giám sat
kS' xét tuyn viên chirc thành
phô

Trong tháng 12/2021

Tng hçip h sa, phiu dang k
di.rtuyên

Dir kin 05 ngày lam vic
(ti'rngày 18/11/2021 dn
ht ngày 22/12/202 1)

Khoan 5 Diu 14
Ngh djnh
115/2020/ND-CP

Ban kim tra phiu däng k dr
tuyn kim tra diu kin, tiêu Dr kin 05 ngày lam vic
chun cüa ngithi dir tuyên ti (ti'r ngày 23/12/202 1 dn
phiu dir tuyên theo yêu CâU
hat ngày 28/12/2021)
cüa vi trI viêc lam.

6

7

Thông báo triu ttp di vói thI
sinh dü diu kin dir xét tuyan
a vong 2

Châm nht 05 ngày lam
vic sau ngày kêt thüc
viêc kiam tra diu kiên
tiêii chun cüa nguiYi dir
tuyen tti vông 1
(dr kin fir ngày
04/01/2022 dan hêt ngày
09/01/2022)

Diam a Khoân 4
Diu 15 Nghj
dinh
11 5/2020/ND-CP

- T chrc on tap;
- Xây drng d phóng vn;
- T chüc phöng vn.

Ch.m nht 15 ngày ka ttr
ngày thông báo triu tp
thI sinh duqc tham dir
vông 2
(dir kiên tlLr ngày
10/01/2022 den hét ngày
25/01/2022)

Diam b Khoãn 4
Diu 15 Nghi
dinh
5/2020/NID-CP
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8

10

- Tng hqp vâ báo cáo kt qua
phông van cho Chü tjch
UBND thánh ph xem xét,
cong nhn k& qua tuyn ding.
- Báo cáo kt qua xét tuyn ye
Sâ NOi vii tinh theo quy djnh.

Chm nhât05 ngày lam
V1cC
(tr ngày 26/01/2022 dn
ngày 31/01/2022)

1 Diu 16
Nghi djnh
1 15/2020/ND-cP

Thông báo Cong khai Va gl'ri
thông báo cong nhn két qua
trüng tuyên cho thI sinh d?
tuyên

Trong thai han 10 ngày
k tr ngày có quyt djnh
cong nhn kt qua tuyn
diing
(d kin tr ngay
0 1/02/2022 dn hêt ngày
06/02/2022)

Khoãn 2 Diu 16
Nghj djnh
1 15/2020D-CP

Hrâng dn thI sinh trüng
tuyn hoàn thin h so tuyen
ding, phân cong cong tác theo
dting vi trj, chi tieu dang '
tuyn diing

Trong thôi han 30 ngày
(di,r kin tr ngày
07/02/2022 dn ngày
10/3/2022)

Khoãn 1 Diu 17
Nghj djnh
5/20201ND-CP

th

Pu kién thai gian thirc hin nêu trên UBND thành pM Gia Nghia can cü
các mOe quy djnh ye th&i gian th%rc hin vic xét tuyên quy djnh tai Miic 4. Trmnh
t1r, thu tiic tuyên diing viên chIrc tai Nghj djnh so 1 15/2020/ND-CP ngày
25/9/2020 cüa Chmnh phü; trong qua trInh thrc hin Cong tác xét tuyên, thai gian
có the thay dOi theo tInh hInh thiic té nhi.rng dam báo theo dung quy djnh.
IX. TO CHUC THIYC HIN
1. Phông Ni vy thành pM
Là co quan thixang trirc cüa Hii dng tuyn diing, có trách thim tham
mini các nhiêm vu sau:
- Tham mini cho UBND thành phi ban hành K hoach xét tuyn viên
chüc sir nghip cOng 1p thuc thành phô Gia Nghia nàm 2021; thông báo Ké
hoach tuyên diing, Quyêt djnh thânh 1p Hi dông xét tuyên, Quyêt djnh thành
1p Ban Giám sat kS' xét tuyên. Tham mini Hi dông xét tuyên Quyêt djnh thành
1p các Ban kiêm tra phiêu däng k dir tuyên, Ban dé thi, Ban kiêm tra sat hach
theo dung quy djnh. Thirc hin Ké hoach xét tuyên viên chirc sir nghip thành
phô Gia Nghia näm 2021;
- Tham muu Hi dng xét tuyn phát hành và tip nhn M so, phiu dàng
k dirtuyên;
- Tham mini Quy ch tuyn ditng.
- Chun bj cci sa vt chat t chirc phông vn tai vông 2.
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- Tham mini UBND thành ph cong b cong khai kt qua xét tuyên theo
quy djnh;
- Tham muu UBND thành ph phé duyt danh sách thI sinh tring tuyn
dông thyi báo cáo kêt qua xét tuyên ye S& NQi vi tinh.
- Soin thão quy& djnh tuyn diing di vâi thI sinh trüng tuyn sau khi
UBND thành phô dâ phé duyt danh sách thI sinh tn1ng tuyên.
- Thrc hin diing các quy djnh cUa phap 1ut v xét tuyn viên chirc và các
nhim vii có lien quan den cong tác xét tuyên viên chi'rc.
- Hrâng dn thI sinh tiling tuyn hoàn thin h so tuyn diing, phân cong
cong tác theo dung vj trI, chi tiêu dáng k tuyên diing.
2. Van phông HDND và UBND thành phô
- Thông báo K hoch xét tuyn trên Trang thông tin din ti:r cüa UBND
thành phô theo quy djnh.
- PMi hqp phông Ni vi7i rà soát, d xut nhân s1r tham gia các Ban giüp
vic cho Hti dOng xét tuyên theo quy djnh.
- Thrc hin nhtthg cOng vic có lien quan khi di.rçyc UBND thành phô, Chü
tjch Hi dông xét tuyên giao.
'.
,
3. Phong Tai chinh - Ke hoch thanh pho
Phi hçp phông Ni vi1 thành ph tham mini UBND thành ph b trI kinh
phi thiic hin vic tuyên dung theo quy djnh.
4. Trung tam Van hóa- Th thao và Truyn thông thành phô
Thông báo cOng khai trên song phát thanh v ni dung, chi tiêu tuyn
diing viên chüc s1r nghip cOng 1p trén dja bàn thành phô nàm 2021.
5. Các co' quail, do'n vj lien quan
Thirc hin nhftng cOng vic có lien quan &rçlc UBND thành ph& Hi dông
xét tuyên giao khi có yêu câu dé phiic v11 cho qua trInh xét tuyên vién chirc theo
diing quy djnh.
Trên day là K hoach tuyn dung viên chirc s1r nghip thành ph Gia
Nghia näm 2021 cüa UBND thành phô Gia Nghia./.
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