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KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 

 

 

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 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 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 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; Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ 

ngày 14/5/2019  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.  

Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên Mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 

ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 

22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ 

sở công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức cá c đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2019; 

Căn cứ Công văn số 616/SNV-CCVC ngày 14/6/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức tuyển duṇg viên chức các đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ công lâp̣ tỉnh 

Lạng Sơn năm 2019, 

UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
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1. Tuyển duṇg được đội ngũ viên chức đảm bảo các yêu cầu về chất lượng , 

số lươṇg, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiêṃ vu ̣của viên 

chức. 

2. Tuyển dụng viên chức đảm bảo công khai , khách quan , công bằng , dân 

chủ và đúng quy định của pháp luật. 

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

Nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp của UBND huyện Đình Lập năm 

2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2019 gồm 27 chỉ tiêu. 

(Có biểu tổng hợp chi tiết đính kèm kế hoạch này) 

  III. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

          1. Thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

         - Thời gian: Từ ngày 24/7/2019 đến hết ngày 26/7/2019. 

 - Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển trên trang thông tin điện tử 

và bảng thông báo của phòng Nội vụ huyện trước ngày 29/7/2019. 

2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng và Ban Giám sát trước ngày 

01/8/2019                  

3. Thông báo công khai danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển 

 - Thông báo nội dung ôn tập và nộp lệ phí trước ngày 02/8/2019. 

 - Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí sinh dự thi 

ngày 09/8/2019. 

          4. Thi tuyển vòng 1 

          4.1. Công tác chuẩn bị 

 - Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức: Xong trước ngày 01/8/2019. 

          - Ban hành quyết định thành lập: Ban đề thi, Tổ in sao, Ban coi thi, Ban 

Giám sát thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo, Tổ bảo vệ, phục vụ: 

Xong trước ngày 12/8/2019. 

          - Họp Ban đề thi, Tổ in sao đề thi: Xong trước ngày 12/8/2019 

          - Cách ly thực hiện nhiệm vụ ra đề thi, in sao đề: Từ ngày 12/8/2019 đến hết 

ngày 17/8/2019. 

          - Ban giám sát kỳ thi thực hiện nhiệm vụ: Từ ngày 16/8/2019 đến khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng 

thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thời gian thi đối với từng phần 

thi, môn thi, nội dung thi tại địa điểm tổ chức thi: Xong trước ngày 16/8/2019. 

          - Họp Ban coi thi, phổ biến quy chế thi cho thí sinh: Ngày 16/8/2019 (buổi 

chiều). 
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          4.2. Tổ chức thi tuyển vòng 1  

          - Thời gian thi: Ngày 17/8/2019 (thứ 7). 

          - Địa điểm thi: Trường THCS Thị trấn Đình Lập (Khu 5, TT Đình Lập, 

H.Đình Lập, T.Lạng Sơn) 

- Nội dung thi: gồm 3 phần (tất cả thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí Giáo 

viên THCS, Giáo viên Tiểu học, Giáo viên Mầm non). 

+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi; thời gian thi 60 phút. 

  Nội dung: Kiến thức về Luật viên chức; Luật giáo dục; chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp 

luật về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng. 

+ Phần II: Điều kiện Tiếng Anh 30 câu hỏi; thời gian thi 30 phút.  

Nội dung: Kiến thức tiếng Anh theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp của vị 

trí việc làm ở trình độ bậc 1, bậc 2. 

+ Phần III: Tin học 30 câu hỏi; thời gian thi 30 phút.  

Nội dung: Kiến thức tin học theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp của vị trí 

việc làm (trình độ công nghệ thông tin cơ bản). 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy. 

          - Ban phách thực hiện nhiệm vụ đánh phách bài thi: Từ ngày 18/8/2019 đến 

ngày 19/8/2019. 

          - Ban chấm thi thực hiện nhiệm vụ chấm thi: Từ  ngày 20/8/2019  đến ngày 

21/8/2019. 

          - Hội đồng tuyển dụng công bố kết quả thi, gửi kết quả thi đến thí sinh dự 

thi: Xong trước ngày 26/8/2019. 

          - Hội đồng tuyển dụng nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 

09/9/2019. 

          - Ban chấm phúc khảo thực hiện nhiệm vụ: Từ ngày 09/9/2019 đến hết ngày 

11/9/2019. 

          - Thông báo kết quả phúc khảo: Xong trước ngày 12/9/2019. 

          - Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2, thông báo triệu tập 

thí sinh dự thi vòng 2: Xong trước ngày 13/9/2019. 

          5. Thi tuyển vòng 2 

          5.1. Công tác chuẩn bị 

          - Ban hành quyết định thành lập: Ban đề thi, Tổ in sao, Ban coi thi, Ban 

giám sát thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo, Tổ bảo vệ, phục vụ: 

Xong trước ngày 13/9/2019. 

          - Cách ly thực hiện nhiệm vụ ra đề thi: Từ ngày 17/9/2019 đến hết ngày 

21/9/2019. 



 4 

          - Ban giám sát kỳ thi thực hiện nhiệm vụ: Từ ngày 20/9/2019 đến khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

          - Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng 

thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thời gian thi đối với từng phần 

thi, môn thi, nội dung thi tại địa điểm tổ chức thi: Xong trước ngày 20/9/2019. 

          - Họp Ban coi thi, phổ biến quy chế thi cho thí sinh: Ngày 20/9/2019. 

          5.2. Tổ chức thi tuyển vòng 2  

          - Thời gian thi: Ngày 21/9/2019 (Thứ 7). 

          - Địa điểm thi: Trường THCS Thị trấn Đình Lập (Khu 5, TT Đình Lập, 

H.Đình Lập, T.Lạng Sơn). 

- Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan đến cấp học, môn 

học theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm. 

- Hình thức thi: Viết 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút 

          - Ban phách thực hiện nhiệm vụ đánh phách bài thi: Từ ngày 22/9/2019 đến 

ngày 25/9/2019. 

          - Ban chấm thi thực hiện nhiệm vụ chấm thi: Từ  ngày 26/9/2019 đến ngày 

28/9/2019. 

          - Hội đồng tuyển dụng công bố kết quả thi, gửi thông báo kết quả thi tuyển 

đến thí sinh dự thi, thông báo danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển trên trang 

thông tin điện tử huyện và bảng thông báo của Phòng Nội vụ: Xong trước ngày 

01/10/2019. 

          - Hội đồng tuyển dụng nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 

15/10/2019. 

          - Ban chấm phúc khảo thực hiện nhiệm vụ (nếu có): Xong trước ngày 

17/10/2019. 

          - Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả phúc khảo: Xong trước ngày 

20/10/2019. 

          - Phê duyệt kết quả tuyển dụng, gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển 

bằng văn bản đến thí sinh trúng tuyển: Xong trước 25/10/2019. 

          5.3. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển (thí sinh trúng tuyển xuất trình bản chính các 

văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển). 

          + Thời gian: Từ ngày 25/10/2019 đến ngày 31/10/2019. 

          + Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Đình Lập 

          5.4.  Tuyển dụng và phân công công tác từ ngày 01/11/2019. 
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VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao cho Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

tham mưu thực hiện quy trình tuyển dụng theo thời gia quy định . 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông có trách nhiệm thông báo 

công khai và đưa tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019.  

3. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai Kế hoạch tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 tại trụ sở UBND xã, thị trấn cho các thí sinh 

và người dân trên địa bàn được biết. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 của UBND 

huyện Đình Lập./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện uỷ;        (để b/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: Nội vụ, GD và ĐT; 

- Trung tâm VH, TT và TT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                          

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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