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KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập  

trực thuộc UBND thị xã Kỳ Anh năm 2020 

 

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 

về 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 loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Văn bản số 4169/UBND-NC1 ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc tuyển dụng viên chức; Văn bản số 1104/SGDDT-CTCB ngày 26/6/2020 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công nhận, quy đổi chứng chỉ/ 

chứng nhận năng lực ngoại ngữ; UBND thị xã Kỳ Anh xây dựng Kế hoạch thực 

hiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc UBND thị xã đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, cơ cấu theo vị trí việc 

làm của các đơn vị. 

2. Yêu cầu: 

- Việc tuyển dụng viên chức đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch, 

công bằng và đúng quy định của pháp luật. 

- Tuyển dụng viên chức phải lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện đáp ứng yêu cầu theo vị trí việc làm để thực hiện nhiệm vụ được giao tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã. 

II. CHỈ TIÊU, CHỨC DANH TUYỂN DỤNG 

1. Tổng số lượng cần tuyển: 15 chỉ tiêu, cụ thể: 

1.1. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 06 chỉ tiêu, gồm: 

- 03 viên chức đảm nhận vị trí Tổ trưởng kiểm đếm, áp giá đền bù. 

- 01 viên chức đảm nhận vị trí Tổng hợp xử lý đơn thư khiếu nại.  

- 01 viên chức đảm nhận vị trí Hành chính - tổng hợp. 

- 01 viên chức đảm nhận vị trí Kế toán. 

1.2. Đội quản lý trật tự đô thị: 02 chỉ tiêu, gồm: 

- 01 viên chức đảm nhận vị trí Quản lý trật tự xây dựng, cảnh quan đô thị.  

- 01 viên chức đảm nhận vị trí Quản lý trật tự hành lang vỉa hè, vệ sinh môi 

trường.  



1.3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: 02 chỉ tiêu, gồm: 

- 01 viên chức đảm nhận vị trí phụ trách lĩnh vực Thể dục, thể thao hoặc 

Tuyên truyền, cổ động.  

- 01 viên chức đảm nhận vị trí Phóng viên hoặc Phát thanh viên.  

1.4. Ban Quản lý dự án xây dựng: 02 chỉ tiêu, gồm: 

- 01 viên chức đảm nhận vị trí Kế hoạch - Đấu thầu.  

- 01 viên chức đảm nhận vị trí Kế toán thanh toán vốn nước ngoài.  

1.5. Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN: 02 chỉ tiêu, gồm: 

- 01 viên chức đảm nhận vị trí Thủy sản. 

- 01 viên chức đảm nhận vị trí Bảo vệ thực vật.  

1.6. Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng và Môi trường đô thị: 01 chỉ tiêu, gồm: 

- 01 viên chức đảm nhận vị trí Quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật.  

2. Chức danh nghề nghiệp: Các chức danh theo vị trí việc làm cần tuyển 

dụng của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã  (có biểu nhu cầu 

chi tiết tuyển dụng kèm theo). 

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN 

1. Điều kiện chung: 

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

b) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng; 

c) Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức cần tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp 

phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; 

          d) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật 

lao động; 

đ) Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

2. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học đối với người đăng ký tuyển 

dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã theo tiêu 

chuẩn sau: 

           a) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Việc công nhận trình độ 

ngoại ngữ tương đương thực hiện theo Văn bản số 1104/SGDDT-CTCB ngày 

26/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công nhận, quy 

đổi chứng chỉ/ chứng nhận năng lực ngoại ngữ.  

          b) Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx


3. Những người sau đây không được tham gia dự tuyển: 

 a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

 b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định 

về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN  

1. Hình thức tuyển dụng: 

Tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức xét tuyển theo quy 

định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về 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 loại công 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Nội dung, quy trình xét tuyển: 

- Việc tuyển dụng thông qua Hội đồng xét tuyển do UBND thị xã Kỳ Anh 

Quyết định thành lập; Hội đồng xét tuyển thực hiện quy trình tuyển dụng theo quy 

định của pháp luật và báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, quyết định công 

nhận kết quả xét tuyển. 

- Hội đồng xét tuyển viên chức thực hiện quy trình tuyển dụng theo quy định 

tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 

03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về 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 loại công việc trong cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Thời gian thực hiện:  

- Ban hành Kế hoạch tuyển dụng, thành lập Tổ giúp việc, Ban Giám sát 

tuyển dụng trước ngày 20/7/2020; 

- Thông báo thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển dụng 

trước ngày 25/7/2020; 

- Tổ chức thu nhận hồ sơ, tổng hợp kết quả thu hồ sơ, Thông báo danh sách 

thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển, hoàn thành trước ngày 28/8/2020;  

- Xây dựng Quy chế xét tuyển; thành lập Hội đồng tuyển dụng trước ngày 

05/9/2020; 

- Tổ chức tuyển dụng; tổng hợp kết quả, công bố kết quả tuyển dụng trước 

ngày 15/9/2020; 

- Sau khi niêm yết kết quả (nếu không có phản ánh, khiếu nại của thí sinh), 

UBND thị xã phê duyệt kết quả và ban hành Quyết định tuyển dụng, hướng dẫn ký 

kết hợp đồng làm việc theo quy định. 



V. KINH PHÍ 

Thực hiện theo 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 công chức, viên chức và ngân sách UBND thị xã cấp. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tuyển dụng đảm bảo đúng theo quy định 

của pháp luật. 

 - Giao phòng Tài chính - Kế hoạch cân đối ngân sách, tham mưu kinh phí để 

tổ chức thực hiện. 

- Hội đồng tuyển dụng căn cứ Quy chế triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo 

nghiêm túc, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, công bằng, đúng quy 

định; tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt. 

 Sau khi có kết quả tuyển dụng, Trưởng phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thị xã Quyết định tuyển 

dụng, phân bổ viên chức và hướng dẫn ký kết hợp đồng làm việc theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu 

có vấn đề vướng mắc, báo cáo về UBND thị xã (qua phòng Nội vụ) để được 

hướng dẫn, giải quyết./. 
  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan; 

- Trung tâm VH-TH thị xã (để thông báo); 

- Cổng thông tin điện tử thị xã (để đăng tải); 

- Lưu: VT, NV. 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Sơn 
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