UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 103 /TB-UBND

Mường Khương, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Tuyển dụng lại viên chức sự nghiệp theo Kết luận số 71-KL/TW
ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư năm 2022
Căn cứ Văn bản số 469/UBND-NC ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc tiếp tục rà soát và khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán
bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Văn bản số 877-CV/TU ngày 14/3/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai về việc
tiếp tục rà soát, xử lý vi phạm trong công tác cán bộ;
Căn cứ Văn bản số 2469/UBND-NC ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc đôn đốc rà soát và khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán
bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Văn bản số 579/SNV-CCVC ngày 06/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lào
Cai về việc thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW
ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư.
Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương thông báo tuyển dụng lại viên chức
sự nghiệp theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, cụ thể như
sau:
I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ
1. Tổng số: 36 người.
2. Tên vị trí, số người tuyển dụng lại
- Viên chức làm việc tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện: 02
người;
- Viên chức làm việc tại Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông: 05
người;
- Nhân viên Văn thư trường học: 20 người;
- Nhân viên Kế toán trường học: 08 người;
- Nhân viên Thư viện trường học: 01 người.
(có biểu danh sách chi tiết kèm theo)
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN LẠI
1. Đối tượng dự tuyển lại
Viên chức hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị trường
học trực thuộc UBND huyện Mường Khương thuộc diện phải thi tuyển hoặc xét
tuyển nhưng chưa thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc do các cơ quan, đơn vị tuyển
dụng, tiếp nhận, điều động chưa đảm bảo theo quy định.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển lại
- Có hồ sơ đăng ký dự tuyển lại theo quy định.
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- Đánh giá, nhận xét của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng
viên chức về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức, uy tín
trong 05 năm gần nhất. Trường hợp người được tuyển dụng đã chuyển công tác
qua nhiều cơ quan, đơn vị thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đang sử dụng viên chức trao
đổi bằng văn bản với cơ quan, đơn vị người được tuyển dụng đã công tác trước đây
để làm cơ sở đánh giá, nhận xét.
- Vể trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Theo quy định của pháp luật hiện hành về
tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của vị trí tuyển dụng lại.
III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG LẠI: Xét tuyển.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN XÉT TUYỂN
Thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của
Chính phủ, cụ thể:
1. Nội dung, hình thức xét tuyển
Xét tuyển lại viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1.1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị
trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi nhiệm vụ của
người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể do Hội đồng
tuyển dụng lại hướng dẫn.
- Hình thức thi: Thi phỏng vấn.
- Thang điểm: 100 điểm.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi:
- Thời gian: bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 23/6/2022.
- Địa điểm: tại: Trường THCS thị trấn Mường Khương.
V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LẠI VIÊN CHỨC
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển lại viên chức, gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển lại viên chức (theo mẫu đính kèm Thông báo này).
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu HS02-VC/BNV được cơ quan có thẩm quyền xác
nhận (có mẫu HS02-VC/BNV kèm theo).
- Bản nhận xét, đánh giá trong 05 năm gần nhất của người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị sử dụng viên chức về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm
vụ được giao, phẩm chất đạo đức, uy tín (theo mẫu đính kèm Thông báo này).
2. Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển lại
- Người đăng ký dự tuyển lại nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị
trước ngày 20/6/2022.
- Các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, danh sách đăng ký dự
tuyển lại về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 20/6/2022.
VI. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
Lệ phí thi tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Thông tư 92/2021/TTBTC 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
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chức (500.000đồng/thí sinh/lần dự thi - Nếu dưới 100 thí sinh đăng ký dự tuyển;
400.000đồng/thí sinh/lần dự thi - Nếu có 100 - 500 thí sinh đăng ký dự tuyển;
300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi - Nếu có từ 500 thí sinh đăng ký dự tuyển trở lên).
Trên đây là Thông báo về việc tuyển dụng lại viên chức sự nghiệp theo Kết
luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có
vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để
xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- TT HU, HĐND-UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm Văn hóa, TT-TT;
- Ban Quản lý Dự án DTXD;
- Các đơn vị trường học trực thuộc huyện;
- Cổng TTĐT huyện (đăng tải);
- Lưu: VT, NV.

Lê Ngọc Dương
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