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SL2/QD-UBND

Gia Nghla, ngày 11 thángiJ, nàm 2021

QUYET D!NH
A
•A
•A
Ve vice ban hanh Ke hoch tiep nhn vao vien
chtrc
Di Quãn 1 trt tir cãnh quan do th thành ph Gia NghTa nãm 2021
•A

UY BAN NHAN DAN THANH PHO GIA NGHIA
Gán cz Lut Td ch&c chInh quyn dia phitong nám 2015; Lut tha di, b
sung m3t diêu cáa Lu2t To chc Chinh phü và Lut To chc chInh quyên dja
phitcing náin 2019;
so

Can ct Lu42t Viên chic ngày nám 2010, Luçt tha di, bd sung m3t
cza Luát Can b5, cong chá'c và Luat Viên chi'c'c näm 2019,

so

diu

Can thNghj djnh s 115/2020/ND-cP ngày 25/9/2020 cia C'hInhphz quy
djnh ye tuyén dyng, th dyng và quán lj viên chi2'c;
Can c& Thông tic sc 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cia Bó Nç5i vy ban
hành Quy chê tO ch&c thi tuyên, xét tuyên cOng chic, viên chi'c, thi náng ngQch
cong chic, thi hoic xét tháng hgng chic danh nghê nghip viên ch&c, N5i quy
thi tuyên, xét tuyên cOng ch&c, viên chi'c, thi náng nggch cOng chic, thi hoác xét
tháng hcing chic danh nghe nghip viên chtc,
Can ci Thông tic sO' 92/2021/TT-BTC ngày ngày 28/11/2021 cüa Bç5 Tài
chInh quy djnh mzc thu, ché d5 thu, nap, quán lj và si dyng phi tuyên dyng, dt
thi náng nggch, thàng hQng cong chzc, viên chic;
Can cz Quyé't djnh sO' 13/2017/QD-UBND ngày 04/7/2017 cüa UBND
tinh Dák NOng ye ban hành Quy djnh p/ian cap quán lj tO chic b5 may, biên chê
và can bó, cOng chic, viên chtc tinh Dák NOng,
Can cii' Quyet d/nh sO' 214/QD-UBND ngày 05/02/2018 cüa UBND tinh
L)àk Nóng ye vic phê duyt Dé an bO tn, th dyng sinh viên là ngwô'i dan t5c
thiêu sO vào cOng tác tgi các cct quan hành chInh nhà nu'ác, don vj sy nghip
thu5c UBND tinh DákNOnggiai dogn 2018 - 2021;
Can ci Quyé't djnh sO' 120/QD-UBND ngày 22/01/2021 cüa UBND tinh
Dak Nóng ye vic giao sO lupng nglrài lam hu'&ng licong tic ngán sách Nhà nicàc
trong các dan vj sic nghip cong
c/i tiêu biên ché các Hç3i cO tinh chat dc
tith tin/i Dák NOng nám 2021,
lap;
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Can ci ông van so' 1702/SNV-TCCCVC ngày 17/11/2021 cia SàNç$i vy
tinh Dák NOng ye vic thông nhát kê hoçzch tuyén dyng viên chi'c và Kê hogch
tiêp nhán vào viên chzk,
Xét d nghi cña Tru'Ong phOng Ni vy thành pM tçii Ta trInh so' 212/TTrNV ngày 17/11/2021.
QUYET JMNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hoach tuyn ditng viên
chüc sir nghip cong 1p (s%r nghip khác) cüa UBND thành phô Gia NghTa näm
2021 (t'ó Ké hoach chi tiêt kern theo).
Diu 2. Quy& djnh có hiu 1irc k tir ngày k ban hành.
Chánh Van phông HDND và UBND thành ph& Tnr&ng phông Ni v
thành phô, TnrOng phông Tài chInh và Kê hoach thành phô, Giám doe Trung tam
Van hóa, The thao và Truyên thông thành phô, Di tru&ng Dti quán 1 trt tir
cânh quan dO thj; Thu tru&ng các co' quan, dan vj có lien quan chju trách nhim
thi hành Quyêt djnh nay.!.
Nyi nhân:

TM. UY BAN NHAN DAN

- Nhtr Diu 2 (Tfhién);
--CHU TICH
'r")
- UBND tinh Däk Nông (b/c);
'\
- Si Ni vi tinh Däk Nong (b/c);
- TT. Thành üy (b/c);
/..1 •,•,r•i'
- 'IT. HDND thành phô (b/c);
• ..1
:
- CT, các PCT UBND thành ph6;
'
- Phông NOi viii thành phô (Niêm yt);
- Các ca quan, dan vj thuOc UBND thành pho;
- UBND các xä, phtr&ng;
- Trang thông tin din tcr thành ph (dang tâi);
Do Tn Suong
- Báo Dk Nong
- Ltru: VT, NV(Th(r 03b).
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15Y BAN NHAN DAN
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
THANH PHO GIA NGHiA
Dc Ip — Tir do — Hinh phüc

KE HO3CH
Tiep nhin vao vien chirc Dçu Quan ly trit tIr
cãnh quan do thj thành p Gia Nghia nãm 2021
A

A

A

A

I. MUC IMCH, YEU cAu

1. Miic dich: Nhm b sung ngun nhân lirc vâo lam viên chirc
tai Di
Quãn l trot tir cânh quan do thj thành phô Gia NghTa; dam báo phâm chat,
dao
düc, nàng 1irc và kinh nghim cong tác, dáp ing ngay yêu câu vi trI vic lam can
tuyên diing; duy trI on djnh nguôn nhân hrc có chat luçng cüa dcin vj dé thrc
hin nhim viii cüa ngành.
2.Yêu cu: Tip nhn vào lam viên chtrc nàm 2021 can ci vào yêu cu,
tiêu chuân chic danh nghê nghip cüa vj trI vic lam can tiêp nhn và phái thirc
hin dung thêu kin, quy trInh, thu tiic quy djnh ti Diêu 13 Nghj djnh
115/2 020/ND-cp ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh ye tuyên dung, sr
ding và quãn 1 viên chirc.
so

II. T!NH H!NH sO LUOG NGUOI LAM VIC CUA fbI QUAN
LY TRT Tif CANH QUAN DO THI THANH PHO NAM 2021
1. S hrong ngtrôi lam vic (biên ch viên chfrc) dtrçrc giao nãm 2021:
15 ngi.r&i.
2. S nguôi lam vic có mt: 10 ngithi
3. Si lirçrng nguô'i lam vic chu'a sü dçing: 05 nguii (d? kin tiêp nhn
vào lam viên chirc 01 trlx&ng hçp, tuyên dçing 03 tnrô'ng hcp).
III. SO LU'QNG CH TIEU TIEP NHAN
1. Chitiêu tip nhn vào viên chtic Di quãn I trot tir cãnh quan do
th! thanh pho: 01 chi tieu.
2. Vj trI vic lam, tiêu chun, diu kin tip nhãn:
a) Vi trI vic lam: Xir l vj phm hanh chinh 1mb v1rc trt tii xây dirng
(Gi kern theo Phu luc s 1,)

b) fMi tuqng quy djnh ti dim a khoán 1 Diu 13 Nghj djnh s
1 1 5/2020/ND-Cp ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü: Nguii dang k hçip dông lao
dng lam vic chuyên môn, nghip vii trong dan vj sir nghip cong 1p hoc dan
vi s1r nghip ngoài cOng 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut có It nhât 05 nàm cong
tác i vj trI vic lam yêu câu trInh d dào to di hçc trâ len phü hçp vi yêu câu

vj trI viêc lam cn tuyn và có dóng bào him xâ hi bt buc (không k thi
gian tp slr, thcr vic, nêu có thi gian dóng bão hiêm xä hi bat buc không lien
tiic ma chua nhn trq cap bão hiêm mt lan thI diiçic cong don, kê cá thyi gian
cong tác nêu có tru&c do a vj trI cong vic thuOc các dôi tng trën).
c) Dat yêu cu v nàng lrc, trmnh d, k5 näng theo khung näng lrc vj trI
viêc lam.
- Co ph.m cht chInh trj, phm chit dao dirc, duçic dánh giá hoàn thành
chüc trách nhim viii duqc giao trong qua trInh cOng tác.
- Không trong thOri gian bj xem xét k)2 1ut hoc dang bj thi hành k)2 lut
cüa co quan có thâm quyên, dang bj truy ciru trách nhim hInh sir; dang chap
hành bàn an, quyêt djnh ye hInh sir cUa Tôa an; dang bj áp diing bin pháp x 1)2
hành chInh diia vào co sâ cai nghiên bat buOc, dua vào Co s0 giáo diic bat buc,
dua vào trLr&ng giáo throng.
- Dü tiêu chun cüa hang viên chrc ti.rcing t'rng vâi vj tn vic lam cn tip
nhân:
+ Co bang tt nghip Dai h9c trâ len chuyên ngành Lut;
+ Chüng chi: Co trmnh d tin h9c dat chun k näng sir diing cong ngh
thông tin Co bàn theo quy djnh tai Thông tu so 03/2 014/TT-BTTTT hoc trInh
do tuong duong; Co trInh d ngoi ngt b.c 2 (A2) theo quy djnh tai Thông U' so
01/2 014/TT-BGDDT hoc trInh d tuong duong hoc tiêng dan tc thiêu sO.
3. H1 so' cüa ngir?ri d nghj tip nhn vào lam vien chfrc
- Don dang k)2 tip nhn vào lam viên chirc (theo mu);
- So yu 1)2 ljch vién chirc theo quy djnh hin hành duçc 1p chm nht là
30 ngày truOc ngày np ho so tiêp nhn, có xác nhn cüa Co quan, to chirc, don
vi fbi Cong tác;
- Bàn sao các van btng, chirng chi theo yêu cu cña vj tn vic lam cn
tuyên;
- Giy chImg nhn sirc khOe do co quan y t có thm quyn cp chm nht
là 30 ngày trtrâc ngày np ho so tiêp nhn;
- Bàn tir nhn xét, dánh giá hang nàrn cüa don vi sir d1ing lao dng trong
thai gian hcrp dOng lao dng, có dóng bão hiêm xâ hi bat buc.
- Bàn xác nhn th?i gian cüa ngu&i lao dng tham gia dóng Báo him xà
hi cüa co quan Báo hiêm xà hi cap huyn.
nhân.

- 02 phong bI có dan tern có ghi rO h9 ten, dja chi, s6 din thoi nguii
4. Quy trInh tip nhn vào viên chIle
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Tip nhn vào lam viên chüc theo quy djnh tai khoãn 2 Diu 13 Nghj djnh
1 1512020/Nfi-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü, cii the nhu sau:
- UBND thành ph quyt dnh thành 1p Hi dng kim tra, sat bach tip
nhn vão lam viën chfrc theo quy dnh.
- Hi dng kim tra, sat hach h9p, phân cong nhim vi cho các thành vien
Hi dông, triên khai cong vic.
- Kim tra các diu kin, tiêu chun, van bang chirng chi cüa ngui duçc
*
de nghj tiêp nhn theo yêu cau, vi trI vic lam can tuyên.
- Thông báo danh sách cüa ngithi dü diu kin, tiêu chun.
- Hi dng kim tra, sat bach can cü vào yeu c.0 cüa vj trI vic lam cn
tuyên dir kiên hInh thirc, ni dung sat hach, báo cáo Chü tjch UBND thành phô
xem xét quyêt djnh truc khi to chüc sat hach và thông báo cong khai den thI
sinh.
- T chüc on tp và t chi'rc sat hach v trInh d hiu bit chung và näng
hrc chuyên môn, nghip vii cüa ngi.rñ dü diêu kin tiêp nhn vào lam viên chirc.
- Hi dng kim tra sat hach báo cáo kt qua kim tra sat hach bng van
ban, kern theo biên ban h9p Hi dOng vâ các tài 1iu có lien quan vâi chü tjch
UBND thânh phô.
- Chü tjch UBND thành ph6 báo cáo kt qua gcri Si Ni vi tinh cho
kiên; trén co s& kiên cüa Sâ Ni v11, Chü tjch UBND thanh phô phê duyt kêt
qua kiêm tra sat hach và ra Quyet djnh tuyên diing.
5. Hi dng kim tra, sat hoch tip nhn vào lam viên chfrc: Thành
l.p theo Diêu 8 cüa Nghj djnh 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü
quy djnh ye tuyên diing, si'r diing va quãn l viên chi'rc gôm 5 - 7 thành viên, cii
the sau:
a) Chü tjch Hi dng: ChU tjch UIBND thành ph&
b) Phó Chü tjch Hi dàng: Tnthng phông Ni vii thánh ph.
c) Các Uy viên Hi dng xét tuyn viên chirc:
+ 01 cong chrc phii trách cong tác to chi'rc, can b, cOng chIrc, viên chrc
cUa phông Ni vi, Thi.r k Hi dông;
+ Các Uy viên khác: Thu trnàng don vj sir nghip có vi trI tuyn dçing;
các phông, ban có lien quan.
IV. THI GIAN, KINH PHI TO CHC
1. Thôi gian dr kin tip nhn h1 so': 30 ngày, trong gi hành chInh (dir
kién tiêp nhn ho so ké tr ngày 18/11/2 02 1 den hét ngày 17/12/2021).
2. No'i tip nhn h so': Tai phông Ni vij thành ph Gia NghTa, s 02,
ththng Vô Vn Tan, phithng Nghia Tan, thành phO Gia Nghia, tinh Dàk Nông.
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2. Nri tip nhn h so: Tai phông Ni vii thành pM Gia NghTa, s 02,
dii&ng Vô Van Tan, phi.rng NghTa Tan, thành phô Gia NghTa, tinh Dãk Nông.
3. L phi dir tuyn: Mi'rc thu lê phi d? xét tuyn thirc hin theo quy djnh
tai Thông tt.r so 92/2021/TT-BTC ngày ngày 28/1 1/2021 cüa B Tài chInh quy
djnh mirc thu, chê dt thu, np, quàn 1 và sir di1ng phi tuyên dung, du thi nâng
ngch, thàng hang cong chüc, viên chirc.
4. Dir kin các ni dung lien quan
- Than gian tng hcip M sd; kim tra các diu kin, tiêu chun, van bng,
chüng chi: Di,r kiên ngày 1 8/1 2/2021 và ngày 19/12/2021;
- Thôi gian kim tra, sat hach: Dr kin ngày 24/12/2021 dn ngày
25/12/202 1 (Hi dong sê thông báo cii the sau);
- Thani gian h9p Hi dng kim tra, sat hach: Dii kin 27/12/202 1.
Trong qua trInh thirc hin cong tác tip nhn viên chüc, thani gian có th
thay dôi theo tInh hInh thirc té.
V. TO CH(JC THçC HIN
1. Hi t1ng kim tra, sat hich: Co trách nhiêm t chirc, kim tra, sat
hach theo dung quy djnh cüa Ke hoch nay.
2. Phông Ni viii thành phi
- Thông báo cong khai K hoach theo quy djnh và niêm y& cong khai K
hoach tai tru so lam viêc.
- HuOng dan, tip nhn M sa, 1p danh sách nguani dü diu kin, tiêu
chuân duçic các dan vj dé nghj tiêp nhn vào lam viên chiTrc.
- Tham muu cho Hi dng thành 1p Ban kim tra phiu däng k tuyn
diing.
- Giüp Hi dng kim tra, sat hach
+ Là d.0 mi giüp Hi dng Kim tra, sat hch trin khai các cong vic
theo phân cOng cüa Hi dOng, dam bão Co sO vt chat phiic vii cOng tác kiêm tra
ho so, tO chüc sat hch theo quy djnh.
+ PMi h?p v&i các co quan có lien quan chun bj các diu kin cn thi&
cho viêc to churc kiêm tra, sat hoach (nêu can).
+ Tham mixu giüp Hi dng kim tra sat bach: Triu tp ngithi có dü diu
kin, tiêu chuân tham d? sat hach và thông báo Kê hoach to churc sat hach, ni
dung sat hach, hmnh thüc, thOi gian, dja diem to churc sat bach.
.
3. Phong Tat. chinh
- Ke hoich thanh pho
B tn kinh phi, huOng dn 1p dir toán, quyt toán kinh phi phiic vii vic
tiêp nhn vién churc näm 2021 theo duing quy djnh.
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4. Van phông HDND Va UBND thành ph
- Thông báo K hoach xét tuyn trén Trang thông tin din tr cüa UBND
thành phô theo quy djnh.
- Thrc hin nhitng cong vic có lien quan khi duçic UBND thânh ph& ChÜ
tjch Hi dong kiêm tra, sat hch giao.
A
5. Trung tam Van hoa - The thao va• Truyen
thong thanh pho
A

Thông báo cOng khai trên song phát thanh v ni dung, chi tiêu tuyn
diing viên chüc sii nghip cong 1p trén dja bàn thành phô näm 2021.
6. Các co' quan, do'n vj lien quan
Thirc hin nhüng cOng vic có lien quan duçic UBND thành ph, Hi dng
kiêm tra, sat bach giao khi có yêu câu dê phiic v cho qua trInh xét tuyên viên
chrc sir nghip dixc thirc hin theo diing quy djnh.
Trén day là K hoch tip nh.n viên chirc Di Quãn l trt tr cânh quan
dO thj thành phô näm 2021 cüa UBND thãnh phô Gia Nghia./.
TM. UY BAN NHAN DAN
HU T!CH

D Tn Strong

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tij do - Hnh phüc

UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHIA

BANG NHU CAU TIEP NHIN VAO LAM VIEN CHUC
DQI QUAN L' TR4T TLX CANH QUAN DO TH! THANH PHO GIA NGHIA
(Kern theo Quylt djnh s&1- £ /QD-UBND ngày J. tháng..LL nám 2021 cza UBND thành phá Gia Ngh7a)
Yêu clIu v diu kin, tiêu chun dang k tip nhn

TT

Ten doii vj

Vi tn vic lam
cn tuyn dt.ing

Chi tiêu
tuyen
dung

Yen cu v trInh d

Yêu c
trInh

01

X pht vi pham
hành chInh trong
linh vtrc trât tu
DOi Quãn l Trot tir
xây dirng (Viên
canhquandOthj
chlrc hang III,
thành ph
ngch chuyén
viên, ma ngch
01.003)

1

Dai hoc trO len

Chuyen
ngänh dào
tao

Luât

Tin hQc

Yêu cu khac

Ngoi ng&

Ting Anh bc 2 (A2)
Chüng chi 1mg dicing theo khung nãng lc
CNTT ca ban
ngoi ng theo theo thông
(Hoc chling chi tir 01/20 14/TT-BGDDT
A,B,C)
(ChOng chi Anh van B trO
len)

Thâm niên cong täc

Bánh giã qua trInh
côngtácO3nm

Co It nht 05 näm cong
tác 0 vj trI vic lam yêu
cu trinh dO dão tao dai
Duc dánh giá hoân
h9c trO len phO hqp vOi
thành t& nhiOm vu trO
yêu cu vj trI viOc lam
len
cAn tuyAn va cO dóng
bão him xa hOi bAt
butc

