
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 
Số: 114 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Hà, ngày 13 tháng 9 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị 

định số 112/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị 

trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 

06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý 

doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Thực hiện Văn bản số 1637/SNV-CCVC ngày 25/8/2021 của Sở Nội vụ 

về việc tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt; UBND huyện 

xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức tại UBND xã Nam Điền trong trường 

hợp đặc biệt như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thông qua việc tuyển dụng, lựa chọn người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, 

năng lực, phẩm chất đạo đức để bổ sung vị trí việc làm công chức Văn hóa – Xã 

hội phụ trách lĩnh vực thông tin tại UBND xã Nam Điền theo chỉ tiêu biên chế 

được giao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước trên 

lĩnh vực văn hóa, thông tin tại xã Nam Điền. 
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2. Yêu cầu 

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu đã được phê duyệt; đảm bảo công 

khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm 

bảo chất lượng, đúng vị trí việc làm, đáp ứng ngay yêu cầu, nhiệm vụ được giao.   

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tuyển dụng 

- Có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1, Thông tư số 13/2019/TT-

BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về 

cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố; đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công 

chức cấp xã cần tuyển dụng; trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán bộ cấp 

xã chưa phải là công chức cấp xã thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất 

là 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên; và tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian 

bị xem xét kỷ luật; bị điều tra, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành 

kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Được Sở Nội vụ thống nhất cho tuyển dụng công chức trong trường hợp 

đặc biệt. 

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người; chức danh công chức: Văn hóa – Xã 

hội phụ trách lĩnh vực thông tin tại UBND xã Nam Điền. 

3. Điều kiện dự tuyển  

Có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Phần II, Kế hoạch này và tốt 

nghiệp trình độ: Đại học; chuyên ngành đào tạo: Quản lý văn hóa. 

4. Thông báo tuyển dụng 

Thực hiện theo Văn bản số 1637/SNV-CCVC ngày 25/8/2021 của Sở Nội 

vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt. 

5. Hồ sơ dự tuyển gồm: 

Thực hiện theo Điều 7, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp 

xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

- Thời gian thu Phiếu dự tuyển: 07 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 

10/9/2021. 

- Địa điểm nộp phiếu: Phòng Nội vụ, UBND huyện Thạch Hà. 

6. Hình thức tuyển dụng 

Việc tuyển dụng đặc cách công chức tại UBND xã Nam Điền được thực 

hiện bằng hình thức kiểm tra, sát hạch. 

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển  

- Thời gian: Việc tuyển dụng xong trước ngày 15/10/2021. 

- Địa điểm: UBND huyện Thạch Hà. 



3 

 

8. Hồ sơ bổ sung sau khi trúng tuyển 

Thực hiện theo Điều 5, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp 

xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ: tham mưu UBND huyện Quyết định thành lập Hội 

đồng kiểm tra, sát hạch theo quy định tại Mục 4, Khoản 12, Điều 1, Nghị định 

số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Hội đồng kiểm tra sát hạch 

được thành lập các Ban giúp việc theo quy định tại Quyết định số 31/2021/QĐ-

UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh; Ban Giám sát và thực hiện kế hoạch 

tuyển dụng đúng quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu 

UBND huyện đảm bảo kinh phí thực hiện việc tuyển dụng theo quy định. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Ban 

biên tập cổng thông tin điện tử huyện: thông báo công khai trên các phương tiện 

thông tin về các nội dung theo Kế hoạch tuyển dụng và các nội dung khác cần 

công khai trong quá trình tổ chức tuyển dụng. 

4. Hội đồng tuyển dụng: tổ chức tuyển dụng công chức Văn hóa – Xã hội phụ 

trách lĩnh vực thông tin tại UBND xã Nam Điền theo đúng quy định của pháp luật. 

5. Ban Giám sát: theo phân công nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các nội 

dung liên quan tổ chức tuyển dụng theo Kế hoạch này. 

6. Các đơn vị liên quan: có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Hội 

đồng tuyển dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt đối với công 

chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực thông tin tại UBND xã Nam Điền; 

yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, quá trình thực hiện nếu có 

khó khăn vướng mắc phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, 

điều chỉnh bổ sung phù hợp./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- UBND xã, thị trấn;  

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Khoa  
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