
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NA HANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:           /TB-UBND  Na Hang, ngày          tháng 01 năm 2020 

  
THÔNG BÁO 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Na Hang năm 2019 

  

Căn vứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 

bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 

viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định 

số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013; 

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh 

Tuyên Quang năm 2019; 

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức 

năm 2019, cụ thể như sau: 

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên: 02; Trung tâm Phát triển quỹ đất: 01). 

(Có biểu chi tiết kèm theo). 

II. Điều kiện người đăng ký dự tuyển; hình thức tuyển dụng 

1. Điều kiện dự tuyển: 

Người dự tuyển vào làm viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập phải có 

trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện 

theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.  
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2. Hình thức tuyển dụng  

2.1. Xét tuyển 

2.1.1. Đối tượng xét tuyển: 

- Những người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp, 

có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

- Những người thuộc đối tượng chính sách, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt 

nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 

05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt 

nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị 

trí việc làm cần tuyển dụng. 

- Những người thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao của tỉnh 

quy định tại Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; 

chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại 

học, giai đoạn 2017 - 2021, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm 

cần tuyển dụng. 

- Những người thuộc đối tượng: Con liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh, 

con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị mất khả 

năng lao động 81% trở lên, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc 

làm cần tuyển dụng. 

2.1.2. Nội dung, hình thức xét tuyển 

Thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Cụ thể, việc xét tuyển viên chức được thực hiện 

theo 02 vòng: 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của 

vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự 

tuyển được tham dự vòng 2. 

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ của người dự tuyển. 

2.2. Thi tuyển 

2.2.1. Đối tượng thi tuyển:  

Thi tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo quy 

định (bao gồm cả các trường hợp đã dự xét tuyển nhưng không đạt, trừ vị trí việc 

làm hết chỉ tiêu tuyển dụng do người dự xét tuyển đã trúng tuyển). 

2.2.2. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển: 

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể việc thi tuyển viên chức được thực hiện 

theo 02 vòng: 

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm, được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. 

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần: 
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+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết 

cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo 

yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; thời gian thi 60 phút. 

+ Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút (thực hiện theo quy 

định tại khoản 3, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của 

Chính phủ). 

* Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp 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. 

+ Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người 

dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm 

quyền công nhận. 

* Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần 

thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự 

tuyển được thi tiếp vòng 2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi 

vòng 1 trên máy vi tính. 

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. 

+ Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

+ Hình thức thi: Thi viết. 

III. Ưu tiên trong tuyển dụng, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển 

Thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 6, Điều 2, Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. 

IV. Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển 

1. Hồ sơ dự tuyển 

Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị 

trí việc làm cần tuyển dụng tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; hồ sơ dự 

tuyển gồm có: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 của Chính phủ). 

- Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. 

- 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển hoặc 

người nhận thay. 

Hồ sơ dự tuyển phải đủ các thành phần nêu trên. Hồ sơ không đủ thành 

phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng khác nhau 

là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển. 
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2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển 

2.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/01/2020 đến hết ngày 07/02/2020 

(trong giờ hành chính). 

2.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Na Hang (Phòng 301, tầng 3, 

Nhà làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang); địa chỉ: 

Tổ dân phố 3, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; số điện thoại 

liên hệ: 02073.864.889.  

V. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng: Thời gian, địa điểm tổ chức 

tuyển dụng có thông báo sau. 

VI. Lệ phí tuyển dụng 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển 

dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

VII. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Nội vụ niêm yết công khai Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên 

chức huyện Na Hang năm 2019 tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện; 

tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ của người dự tuyển gửi Sở Nội vụ theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao đăng tải Thông báo kế 

hoạch tuyển dụng viên chức huyện Na Hang năm 2019 trên Trang Thông tin điện 

tử của huyện và các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc. 

Trên đây là Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Na Hang năm 2019./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Nội vụ;  

- Sở Thông tin và Truyền thông  

  (để đăng Cổng thông tin điện tử); 

- Báo Tuyên Quang (để thông báo);             

- Thường trực Huyện ủy;           

- Thường trực HĐND huyện;  

- Q. Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Tô Viết Hiệp 

 



BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN NA HANG NĂM 2019 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày      /01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang) 
 

TT 
Tên đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc 

Số 

lượng 

Vị trí việc làm, chức 

danh cần tuyển dụng 
Mã số ngạch 

Yêu cầu trình độ chuyên 

môn, ngành nghề đào tạo  

Ghi 

chú 

1 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện Na Hang 

02 
Tổng hợp hành chính, 

theo dõi đào tạo 
01.003 

Đại học trở lên, ngành quản 

trị kinh doanh 
  

2 
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất  huyện Na Hang  
01 

Viên chức quản lý và 

phát triển quỹ đất (Địa 

chính viên hạng III) 

V.06.01.02 
Đại học trở lên, ngành 

quản lý đất đai 
  

Tổng số 03         
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