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KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 

 

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 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 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 Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2022; Công văn số 

598/UBND-THNC ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc 

tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Công văn số 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 Đình Lập xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên 

chức sự nghiệp năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tuyển dụng được đội ngũ viên chức bảo đảm các yêu cầu về chất 

lượng, số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 

của viên chức.  

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

chủ và đúng quy định của pháp luật.  

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Tiến độ, thời gian thực hiện 

TT Nội dung Thời gian thực 

hiện 

Ghi chú 

1 Thành lập Hội đồng tuyển dụng Ngày 03/8/2022 Đã thực hiện 

2 Thành lập Ban kiểm tra phiếu dự tuyển Trước ngày 

08/08/2022 
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3 Ban Kiểm tra phiếu tổ chức kiểm tra 

phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

Dự kiến ngày                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10/8/2022 

 

4 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức 

thông qua danh sách thí sinh dự thi 

tuyển và dự kiến danh mục tài liệu ôn 

tập, dự kiến hình thức tuyển dụng 

Ngày                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15/8/2022 

 

5 Trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt 

hình thức tuyển dụng viên chức 

Ngày 17/8/2022  

6 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều 

kiện dự tuyển, danh mục tài liệu ôn tập, 

nộp lệ phí dự thi tuyển 

Từ ngày 22/8/2022 

đến ngày 24/8/2022 

 

7 Tổ chức xét tuyển vòng 1 Dự kiến ngày 

26/8/2022 
 

8 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều 

kiện và triệu tập thí sinh dự thi vòng 02 

Xong trước ngày 

31/8/2022 
 

9 Thành lập các Ban giúp việc cho Hội 

đồng tuyển dụng 

Xong trước ngày 

02/9/2022 
 

10 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 

10/9/2022 

 

11 Tổ chức thi vòng 02 (dự kiến địa điểm 

tại Trường THCS thị trấn Đình Lập) 

Dự kiến ngày 

11/9/2022 (Chủ 

nhật) 

Dự kiến thi 

phỏng vấn 

12 Thông báo kết quả thi vòng 02 Hoàn thành trước 

ngày 14/9/2022 

 

13 Trình phê duyệt kết quả tuyển dụng Trước ngày 

15/09/2022 

 

14 Thông báo kết quả trúng tuyển Ngày 15/09/2022  

15 Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Từ ngày 

15/09/2022 

 

16 Quyết định tuyển dụng Ngày 01/10/2022  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

các đơn vị sự nghiệp có liên quan tham mưu thực hiện quy trình tuyển dụng theo 

thời gian quy định. 
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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 2022.  

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

tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 tại trụ sở UBND xã, thị trấn cho các 

thí sinh và người dân trên địa bàn được biết./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện uỷ;         (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, GD và ĐT; 

- Trung tâm VHTT và TT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                          

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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