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CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc

S: 42 '5 /QD-UBND

Hwong Thiy, ngày 0t tháng 5 näm 2018

QUYET DINH
V vic ban hành K hoch tuyn dung cong chirc xa, phirô'ng nàm 2018
UY BAN MIAN DAN TH! XA
Can cir Lut T chüc ChInh quyn dja phucing ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can ci'r Lut Can b, cong chüc ngày 13 tháng 11 näm 2008;
Can cr Nghj djnh s6 24/20101ND-CP ngày 15 tháng 3 näm 2010 cUa ChInh
phü quy djnh ye tuyên dung, sir ding và quãn 1 cong chirc;
Can cir Nghj djnh s 93/2010/ND-CP ngày 31 tháng 8 näm 2010 cüa ChInli
phU si'ra dôi mOt so diêu cia Nglij djnh so 24/2010/ND;
Can cü Nghj dnh s 112/2011 /ND-CP ngày 05 tháng 12 näm 2011 ciia
ChInh phü ye Cong chüc xä, phuàng, thj tr.n;
Can cir Thông tu s 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 cUa B Ni vii
hung dn ye chrc trách, tiêu chun cu the, nhim vii và tuyên diing cOng chirc xä.
phu?mg, thj trân;
Can cü Thông tu s 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 nm 2016 cüa B
Tài chInh quy djnh mrc thu, ché d thu, nip, quãn 1 và d%ing phf tuyên diing,
dir thi nãng ngch, thang hang cong chirc, viên chüc;
Can cir Quy& djnh s 52/2015/QD-UBND ngày 28/10/20 15 cüa UBND tinh
Thüa Thiên Hue ban hành quy djnh ye quân 1 to chirc b may, biên chê và can b.
cong churc tinh Thira Thiên Hue;
Trên cci sâ thu cu tuyn diing cong chirc cüa các xä, phuông näm 2018;
Theo d nghj cüa Trueing phông Ni vi,
QUYET DNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hotch tuyn diing cOng cht'rc
xã, phung thuOc thj xa Hucing ThUy nàm 2018 (co Kê hoch kern theo).
Diu 2. Quyt dnh nay có hiu 1rc kê tü ngày k.
Diu 3. Chãnh Van phông Hi dng nhãn dan và Uy ban nhân dan thj xa.
Truâng phàng Ni v1i; ChU tjch Uy ban nhân dan các xa, phu ,; Thu truâng các
/1
ngành có lien quan chju trách thim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noinhln:
- Nhu Diéu 3;
- So Nôi vv;
- ThuOng trtxc Thj üy;
- Thithng truc HDND thj xã;
- CT, các PCI UBND thj xã;
- Dài Phát thanh và truyên hinh tinh (TRT);
- Trang Thông tin din tü thj xã;
- Dâi truyên thanh thj xä;
- Luu: VT, NV2.
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U BAN NHAN DAN
THI XA HU€1NG THUY

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

KE HOACH
Tuyn dung cong chu'c các xa, phtr'ng thuic thj xä Hiro'ng Thüy Ham 2018
(Ban hành kern theo Quyêt dznh so A 2. /QD- UBND ngày O'r /5/2018
cia Uy ban nhán dan thj xa Hwmg Thiy)
I. V m1ic dich, yêu cu
1.M%ic dIch: Vic tuyn d%mg cong chrc lam vic tai Uy ban nhân dan các xã,
phithng thuOc thj xA phâi dam bão chAt hrçing, dü ye so luqng, dung vj trI vic lam;
dáp 1rng yêu câu nhim vii ducc giao cüa cong chirc c sâ.
2. Yêu cu: Vic tuyn diing dam báo cOng khai, khách quan, cong b&ng, dan
chü, dung quy djnh cUa pháp lut và phü hçTp vâi tInh hinh thirc tê cüa dla phucing.
II. Chi tiêu cong chfrc cn tuyn
Tng s chi tiêu tuyn diing Cong ,chirc là 11 chi tiêu, cii th gm:
- Van phOng-Thngkê
- Dja chmnh - xây drng - do thj và môi trLx&ng (di v&i phithng) hoc
Dja chinh - nông nghip - xây drng và môi trung (dOi vOi xA)
TàichInh-.Ktoán

: 03
04
: 01

- Tirpháp-Htjch

: 01

- Van hOa - XA hôi

: 02

III. Diu kiin, tiêu chun, ho so' dáng k tuyn dung
1. Tiêu chun và diu kiin di vó'i ngirô'i dàng k dir tuyên
Ngithi dang k d tuyn vào cong chirc lam vic tai UBND các xã, phithng
phái có dü tiêu chuân và diêu kin sau:
a) Co mt quc tjch là qu& tjch Vit Nam;
b)Dü18tuitrâ1ên;
c) CO dan dir tuyn, CO l ljch rô rang;
d) DU sirc khOe d thuc hin thim vu;
d) Co phAm chAt chInh tn, d.o durc tt;
e) Co h khAu thiing trü tai tinh Thi'ia Thiên Hu;
g) Co van b&ng, chi'rng chi phü hqp vâi vi tn cAn tuyn dimg;
CO trInh dO dào tao chuyên mOn nghip vi1 theo timg chc danh cAn tuyn, ci
the: (Co biêu chi tiêu tuyên dyng kern theo).
- Chüc danh cong churc Van phOng - Th6ng ké: Tt nghip mOt trong các
chuyên ngành: Hành chfnh; Hành chInh - Van thu; Lut; Kinh tê; Ké toán.
- Chirc danh cong chüc Dja chInh - xây dimg - do thj và môi trithng (di vâi
phu?yng) hoc Dia chinh - nông nghip - xây thing và môi trtr1ng (dôi vài xã): Tot
nghip mOt trong các chuyên ngành: Quàn l dat dai; Quán l xây drng; Quãn 1'
do thi; Quân trj kinh doanh; Quán 1 kinh tê.
- Chirc danh cong chüc Tu pháp - HO tjch: T& nghip chuyên ngành Lut;
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- Chüc danh cong chirc Van hóa - Xã hOi: Tt nghip mOt trong các chuyên
ngãnh: Quàn 1 van hóa; Cong tác xà hi; Giáo dic the chat;
- Chüc danh cong chirc Tài chInh - K toán: T& nghip chuyên ngành Kê toán.
h) Các diu kin khác theo yêu cAu cüa vj trI tuyn d%lng;
i) TrInh d tin h9c: Co chtirng chi tin h9c van phông trInh d A tth len;
k) Trinh d ngoü ngi: Co chi'ing chi ngoi ngft (Ting Anh) trInh dO B trâ len.
2. NhUng nguôi sau day không duçic däng k dçr tuyn:
a) Không Cu trü tai Vit Nam;
b) Mt hoc bj han ch näng lirc hành vi dan sir;
c) Dang bj truy ciru trách nhiOm hInh sir; dang chip hành hoc dã chip hành
xong bàn an, quyêt djnh ye hInh si cüa TOa an ma chua ducic xóa an tIch; dang bj
áp d%ing bin pháp xi:r l hành chInh thra vao Co sâ chüa bnh, co sâ giáo dijc.
3. H sci dir tuyn bao gôm:
a) Don däng k d tuyn Cong chirc theo mu (bàn chInh);
b) Bàn so yu 1 ljch (dan ánh 4 x 6) Co xác nh.n cUa co quan có thm quyn
trong thai han 30 ngày, tInh den ngày np ho so dir tuyên (bàn chfnh);
c) Bàn sao Giy khai sinh (bàn sao có chirng th%rc hoc có dM chiu bàn chinh)
d) Bàn chip các van bang, ch(rng chi và kt qua h9c tp theo yêu can cüa chirc
danh cong chüc dir tuyên; tnthng hçip dã tot nghip, nhung co si dào tao chua cap
bang hoc chüng chi tot nghip thI np giây chirng nhn tot nghip do co quan Co
thâm quyên cap (bàn sao có ching thirc hoc có dôi chiêu bàn chmnh) và viêt cam
kêt bô sung bang theo thai gian các co s& dào tao quy djnh;
d) Giy chüng nhn süc khóe do t chüc y t có thm quyn cp trong thai
han 30 ngày, tInh den ngày np ho so dr tuyên (bàn sao có chüng thirc hoc có dOi
chiêu bàn chInh);
e) GiAy chmg nhn thuOc di tugng uu tiên trong tuyn ding cOng chirc ducc
co quan có thâm quyên chirng thirc (nêu co) (bàn sao có chüng thrc hoc có dOi
chiêu bàn chmnh);
g) 02 ãnh (ca 4x6), 02 phong bI cO dan tern và ghi rO dja chi lien h cüa thI
sinh di,r tuyên;
Mi nguai dir tuyn np 02 bO h so, chi duoc däng k du tuyn tai môt vi trI
chic danh cüa xA, phuang có nhu c.0 tuyn ding.
4. H so d%r tuyn cUa ngithi trüng tuyn cOng chrc xã, phuang là ho so trüng
tuyên. Ho so dix tuyên khOng phài trâ lai cho ngu?ii dang k) dir tuyen và không sr
ditng d thi tuyên cong chüc xA, phu&ng lan sau.
5. TJu tiên trong tuyên ding:
a) Di tuçlng và dim urn tiên trong thi tuyn cong chirc thrc hiOn theo quy
djnh tai Khoãn 1 Diêu 8 Nghj djnh 112/201 1/ND-CP ngày 05/12/2011 cüa ChInh
phü ye cong chüc xã, phuang, thj trân, ci the:
- Anh hing Luc luçvng vu trang, Anh hung Lao dng, thucrng binh, bnh binh,
ngu&i htx&ng chmnh sách thu thuong binh: duqc cong 30 diem vào tong so diem thi
tuyên;
- Nguai d tc thiu s& sI quan quân dOi, si quan cOng an, quán nhân chuyên
nghip, nguai lam cong tác co yêu chuyên ngành, con 1it si, con thuong binh, con
bnh binh, con cüa nguai huâng chInh sách thu thuong binh, con cüa nguai hoat
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dng each mng truâc Mng khi nghia (tr ngày 19 tháng 8 nàm 1945 trä v truic),
con dé cüa nguii hoat dng kháng chiên bj nhiêm chat dc hóa h9c, con Anh hung
Li:rc hxqng vu trang, con Anh hung Lao dng: ctucic cong 20 diem vào tong so diem
thi tuyên;
- Ngithi hoàn thành nghTa vi quãn sir, nghia v11 ph%Lc v11 có thai h?n trong hxc
lixçvng cong an nhân dan, nghTa vçi dan quãn tr v, dOi viên thanh niên xung phong,
doi viên trI thüc tré tInh nguyen tham gia phát triên nOng thôn, mien nüi tr dü 24
tháng trâ len; ngui có th?yi gian giU churc danh boat dng không chuyên trách ó
cap xä, thôn va to dan phô lien tic tir 03 nàm trâ len: duqc cong 10 diem vào
tong so diem thi tuyên.
b) Trixong hcip nguYi dir thi tuyn thuc nhiu din uu tiên quy djnh tai dim a
khoãn 5 miic III cüa Kê hoach nay thI chi duçic cong diem uu tiên cao nhât vào két
qua thi tuyên.
IV. HInh thirc và ni dung tuyn dung (bang hlnh thü'c thi tuyn)
1. Các mon thi và hInh thirc thi:
a) Mon kin thrc chung: Thi vit 01 bài thri gian 120 phüt v h thng chInh
tn, to chic bô may cCia Dáng, Nba nuäc, các to chüc chInh trj - xà hi; quãn 1'
hành chInh nha nuâc; chU truccng, du&ng lôi cUa Dãng, chInh sách pháp 1ut ctia
Nhà nucc ye nganh, linh virc ti.rcing rng vài chirc danh cOng chüc can tuyen diing.
b) Mon nghip vii chuyên ngành: Thi vi& 01 bài thii gian 120 phüt và thi trc
nghim 01 bài thyi gian 30 phüt ye nghip vii chuyên ngãnh theo yêu câu cüa chirc
danh cong chüc can tuyên dung.
c) Mon tin hc van phông: Thi trc nghim thai gian 30 phüt theo yêu cu cüa
chüc danh cong chi'rc can tuyên dung (ngithi dAng k dir tuyên cOng chüc xã,
phurng nêu Co bang tOt nghip tü trung cap chuyên ngành cong ngh thông tin tr
len thI duçic mien thi mOn tin hçc van phOng).
2. Cách tInh dim:
a) Bài thi duçvc chAm theo thang dim 100.
b) Dim các mon thi dtrac tInh nhu sau:
- Mon kin thirc chung: TInh h so 1;
- Mon nghip vi chuyên ngành: Bài thi vit tInh h s6 2; bài thi trc nghim
tinh he so 1;
- Mon tin bce van phông: TInh he s 1 và không tInh vào tng s dim thi;
- Kt qua thi tuyn là tng s dim cüa các bài thi mOn kin thurc chung và
mon nghip vii chuyên ngành cong vâi diem uu tiên (neu có).
3. Xác djnh ngu&i trüng tuyn trong k) thi tuyên:
Ngirri trüng tuyn trong kS' thi tuyn cOng chirc phái co ct các diu kin sau day:
a) CO dU các bài thi cüa các mon thi;
b) Co dim cüa mi bài thi dat tr 50 dim trô len (k cà dim bài thi mon tin
hçc van phOng neu không duqc min thi và diem bài thi viêt mon nghip vii chuyên
ngành chua nhân h so 2);
c) Co kt qua thi tuyn cao hn ly theo thir ti1 tr cao xung thp trong phm
vi chi tiêu tuyên diing cüa t1rng vj trI chüc danh cong chirc dà däng k.
Trinmg hçip CO tr 02 ngu?ñ trâ len có kt qua thi tuyn b&ng nhau a chüc danh
cong chirc can tuyên dçrng thi xãc djnh ngui tring tuyên nhix sau:
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Nguxi có dim bãi thi vi& mon nghip vi chuyên ngânh cao hn là ngui
trüng tuyên; nêu diem bài thi viêt mon nghip vi chuyên ngãnh bang nhau thI
nguii có diem bài thi träc nghim mon nghip vi chuyên ngành cao hon là nguô'i
trüng tuyên; nêu van chua xac djnh duçic nguài trüng tuyn thI Chü tjch UBND thj
xa quyêt djnh ngu&i trüng tuyn.
V. Th?ri gian, dja dim thu nhân h1 so', t chuc tuyên dung
1.Thii gian, dja dim nhn h so:
Thai gian nhn h so: Tü ngày 10/5/2018 ctn ht ngày 15/6/2018.
Dja dim: Ti UBND các xâ, phuang có thu cu tuyn dung.
2. Thai gian t chirc thi cong chüc: Du kin tháng 7/20 18
3. Dja dim t chirc thi tuyn: Co thông báo cii th sau.
VI. T chü'c thyc hin
1. Hi dng tuyn dung cong chuc cp xã:
Hi dng tuyn diing có thim vii thành 1p Ban d thi, Ban coi thi, Ban
phách, Ban châm thi, Ban phüc kháo giüp Uy ban than dan thj xà to chirc thirc hin
thi tuyn cong chüc theo Kê hoach; tong hçip kêt qua tuyên d'ing, báo cáo UBND
thj xà quyêt djth phê duyt.
2. Phông Ni vi:
a) Tham mixu thành 1p Hi dng tuyn diing cong chrc theo quy djnh;
b) Can cir quy djnh huâng dn v tuyn ding Cong chüc xà, phithng d tharn
muu Hi dông tuyên diing thành 1p các ban gii'ip vic; 1p danh sách, ho so nhüng
ngithi dñ diêu kin dr thi, báo cáo Hi dông tuyen dmg dê to chiic thi; bâo dam có
so du It nhât bAng 2 lan so vIi chi tiêu duçic tuyên theo tirng vj trI vic lam;
c) Làco quan thuang trxc cüa Hi dng tuyn dung có trách thim tham mtru
cho Hôi dông tuyên dung to chüc th%rc hin Ké hoch tuyên diing cong chüc nArn
2018;
d) Tip nhn h sothI sinh dang k dir tuyn; tng hçip và lQp danh sách thI
sinh dü diêu kin dii tuyên; thông báo den thI sinh dü diêu kin d%r thi ye thai gian,
dja diem, mon thi; chuãn bj các diêu kin phiic v11 k' thi...;
d) Tham m'.ru UBND thj xA thông báo trên các phuong tin thông tin dai
chüng và dAng tái trên Trang thông tin din tr thj xa ye ké hoch tuyen diing, chi
tiêu tuyên ding, diêu kin däng k dir tuyn, ho so dang k2 du tuyn và thai gian
thu thin ho so dir tuyên cho mci nguai biêt;
e) PMi hçp vri các don vj lien quan chu.n bj tài lieu On t.p mon Ki&i thU'c
chung, mon Tin hoc;
g) Thu phi dix tuyn di vâi các thI sinh dU diu kin dir thi theo quy djnh ti
Thông tu so 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 nAm 2016 cüa B Tài chfnh quy
djnh mirc thu, chê d thu, np, quãn l và sü diing phi tuyên diing, d%r thi nâng
ngch, thAng htng cOng chirc, viên chuxc;
h) Tham muu, trInh UBND thj xã quyt djnh tring tuyn, xp luong dôi vii
nguvi trüng tuyén sau khi có quyôt djnh phé duyt ket qua tuyen ding cüa UBND
thj xä.
3. Các Phông chuyôn mOn (do HOi dng tuyn diing chi djnh):
a) Chun bj tài 1iu, ni dung on tp mon nghip vii chuyên ngãnh, cho thi
sinh dang k dir tuyên vào các chtrc danh cong chüc theo ngành phi trách;
S

b)Tham gia các Ban cUa Hi dng tuyn d%lng (nu có);
c) Thuc hiên các cong vic khác theo yéu c.0 cüa Chü tjch Hi dng tuyên
ditng.
4. UBND các xa, phirông có nhu CU tuyn dung:
a) Thông báo cong khai t.i trii so lam vic cüa UBND xa, phithng v chi tiêu,
diêu kin, tiêu chun dr tuyên; nii dung, hmnh thirc tuyên dung; thai gian, dja diem
thu nhn ho sa dir tuyên;
b) Thành 1p Hi dng sci tuyn va t chuic vic sc tuyn theo huOng dn cüa
Hi dông tuyen diing cong chüc. Lp danh sách nhting nguai dU diêu kin ctr di dix
thi, báo cáo Hi dông tuyén diing (qua Phông Ni vii);
c) Thirc hin cac cong vic khac theo yêu cAu cüa Chü tjch Hi dng tuyn
dicing.
Trén day là K hoach tuyn diing cong chiirc cp xâ thuc thj xã näm 2018.
Trong qua trInh thirc hin, nêu có gI vuOng mac, các c quan, dcin vj phn ánh ye
Hi dông tuyên diing (qua Phông Ni vii) dê xem xét, giài quyêt./.
/
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Dja chinh - nOng nghip - xây dirng và mOi tri.rOng
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Tài chInh - K toán
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VAn hóa - XA hi

01

VAn phOng - Th6ng ké

01

VAn phOng - Th6ng ké

01

Dja chfnh - xAy dimg - do thi va moi tni&ng

01
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Chuyên ngInh dào to

Quan 1 dt dai
Dai h9C
trâ len

K toán

XAThüyVân
Daj h9C

Trung cap

Trungcp

Cãc ngành: Quan I vAn hOa; Cong tác xA hi; Giáo ditc th cht
Các ngành: Hành chinh; Hành chinh - VAn thtr; Li4t; Kinh th; K toan
CAc nganh: Hành chInh; Hành chinh - Van thur; Lut; Kinh t; K toán
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Phung ThUy Phtrang

Van hOa - XA hi

01
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Phtring Thüy Châu

Tir pháp - H tjch
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Phiräng Phü Bài

Van phong - Thong ké

01
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Phi.rông Thüy Ltrong

Da chinh - xây dtrng - do thj và môi tnthng

01
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Dja chInh - nOng nghip - xãy dirng Va mOi tntrO'ng
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Tong cong chi tiêu tuyén dung
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D?i hOC

Trungcp

Di hçc

Di h9C

CAc nganh: Quãn l xây drng; Quân 1 do thj;
. . .
Quan tn kmh doanh; Quãn ly kmh te
Các ngAnh: Qun 1 vAn hOa; Cong tác xA hOi; Giáo dic th cht
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Các nganh: Hành chinh; Hành chInh - VAn thu; Lut; Kinh tE; K toán

Quàn 1 dt dai

Quán l dt dai

