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Số: 220/KH-UBND            Văn Lãng, ngày 29 tháng  7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010. 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức năm 2019. 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ Quy 

định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số. 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 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. 

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2022. 

Căn cứ Công văn số 598/UBND-THNC ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong tuyển dụng viên 

chức năm 2022. 

Căn cứ Hướng dẫn 712/SNV-CCVC ngày 13/6/2022 của Sở Nội vụ về việc 

hướng dẫn một số nội dung tổ chức tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập. 

      Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 

2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức là những người c  đủ tr nh độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, c  năng lực, phẩm chất, đạo đức g p phần nâng cao chất lư ng 

đội ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đư c giao. 

2. Yêu cầu 
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a  Việc tổ chức tuyển dụng viên chức thực hiện đ ng quy định của pháp 

luật; đảm bảo nghiêm t c, công  hai, công bằng và chất lư ng. 

b  Người đư c tuyển dụng phải c  tr nh độ, năng lực chuyên môn đáp ứng 

điều  iện, tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng  ý dự tuyển, c  phẩm 

chất đạo đức tốt; am hiểu nghề nghiệp, pháp luật của Nhà nước, c   hả năng đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ đư c giao. 

II. CHỈ TIÊU, CƠ CẤU VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG 

 Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp năm 2022 gồm 62 chỉ 

tiêu, cụ thể: 

1.Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 52 chỉ tiêu. Trong đ : 

- Cấp mầm non: 10 chỉ tiêu; 

- Cấp tiểu học: 26 chỉ tiêu; 

- Cấp THCS: 13 chỉ tiêu; 

- Cấp trung học phổ thông (Trung tâm GDNN-GDTX : 03 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp  hác: 10 chỉ tiêu. 

 (Cơ cấu, vị trí việc làm, điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm theo biểu chi tiết 

kèm theo). 

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG 

1. Hình thức tuyển dụng: Thông qua h nh thức xét tuyển. 

2. Nội dung xét tuyển 

a) Vòng 1: Kiểm tra điều  iện dự tuyển tại Phiếu đăng  ý dự tuyển theo yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ th  người dự tuyển đư c tham dự 

vòng 2. 

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

- H nh thức thi: 

 + Thực hành đối với các vị trí việc làm:  Giáo viên mầm non hạng III; giáo 

viên tiểu học hạng III; giáo viên THCS hạng III; giáo viên THPT hạng III; 

+ Phỏng vấn: Đối với các vị trí việc làm: Địa chính viên hạng III, Quan trắc 

viên tài nguyên môi trường, Kỹ sư hạng III, Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng 

III, Kế toán,  ế toán viên trung cấp, y sĩ  hạng IV, nhân viên Thiết bị, thí nghiệm. 

-  Nội dung thi: Kiểm tra  iến thức,  ỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 ph t (trước  hi thi phỏng vấn, thí sinh dự 

thi c   hông quá 15 ph t chuẩn bị ; Thi thực hành (do người đứng đầu cơ quan 

tuyển dụng quyết định) 

- Thang điểm 100 điểm (thi phỏng vấn và thực hành . 
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3. Xác định người tr ng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị 

định 115/2020/NĐ-CP như sau: 

a  C   ết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. 

b  C  số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục IV, Thông báo 

396/TB-UBND ngày 08/6/2022 (nếu c   cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao 

xuống thấp trong chỉ tiêu đư c tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

Trường h p c  từ 02 người trở lên c  tổng số điểm tính theo quy định tại 

điểm b,  hoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển th  

người c   ết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người tr ng tuyển; nếu vẫn  hông xác 

định đư c th  người đứng đầu cơ quan, đơn vị c  thẩm quyền tuyển dụng viên chức 

quyết định người tr ng tuyển. 

Người  hông tr ng tuyển trong  ỳ thi tuyển viên chức  hông đư c bảo lưu 

 ết quả thi tuyển cho các  ỳ thi tuyển lần sau. 

IV. THỜI GIAN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng  ý dự tuyển: Từ ngày 09/6/2022 đến hết 

ngày 08/7/2022 (trong giờ hành chính, ngày làm việc . Đã thực hiện. 

2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát  ỳ thi tuyển: 11/7/2022. Đã 

thực hiện. 

3. Thành lập Ban  iểm tra Phiếu đăng  ý dự tuyển: 12/7/2022. Đã thực hiện. 

4. Kiểm tra điều  iện, tiêu chuẩn phiếu đăng  ý dự tuyển: 22/7/2022. Đã 

thực hiện. 

5. Họp Hội đồng tuyển dụng thông qua danh sách thí sinh dự tuyển, danh 

mục tài liệu ôn tập: dự  iến trước ngày 29/7/2022. 

          6. Tr nh Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều  iện, 

tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức năm 2022 trước ngày 4/8/2022. 

          7.  Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập trước ngày 05/8/2022. 

          8. Tổ chức xét tuyển. 

- Vòng 1:  Kiểm tra điều  iện dự tuyển tại Phiếu đăng  ý dự tuyển theo yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển: 05/8/2022. Thông báo danh sách và triệu tập thí 

sinh đủ điều  iện, tiêu chuẩn thi vòng 2: Dự  iến trước 10/8/2022. 

- Vòng 2:  Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: dự  iến 25/8/2022 (thời gian 

cụ thể thông báo sau . 

- Thông báo  ết quả vòng 2: trước 28/8/2022. 

9. Tr nh phê duyệt công nhận  ết quả tuyển dụng viên chức: trước ngày 

30/8/2022. 

10. Thông báo  ết quả tr ng tuyển: trước ngày 10/9/2022. 

11. Quyết định tuyển dụng: trước ngày 10/10/2022. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ: Cơ quan thường trực, tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

huyện tổ chức  ỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đ ng 

quy định. 

2. Trung tâm Y tế: Chủ tr , phối h p với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn 

vị c  liên quan đảm bảo các điều  iện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

thời gian tổ chức  ỳ tuyển dụng. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản 

lý đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để tổ chức  thi vòng 2. 

4. Công an huyện: Bố trí lực lư ng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự và 

giám sát  ỳ thi đảm bảo công  hai, minh bạch,  hách quan, đ ng pháp luật. 

5. Điện lực huyện: đảm bảo nguồn điện lưới để tổ chức tuyển dụng (nơi tổ 

chức làm đề thi, địa điểm tổ chức thi vòng 2) 

Căn cứ Kế hoạch này, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 tổ chức 

triển  hai thực hiện đảm bảo nguyên tắc công  hai, công bằng và chất lư ng, lựa 

chọn đư c những viên chức c  đủ điều  iện về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức 

nghề nghiệp để đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét tuyển dụng.  

Trong quá tr nh thực hiện Kế hoạch, nếu c  phát sinh, điều chỉnh đề nghị các 

cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng h p, báo 

cáo UBND huyện xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ;                                                                                 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (2b); 

- Phòng GD và ĐT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện;   

- C, PCVP;                                                             

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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